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Jeleniewo, dnia 18 grudnia 2017 r.
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

WYJAŚNIENIA nr 1
Dotyczy: Udzielania odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na: „Dostawa paliw do pojazdów samochodowych administrowanych przez
Gminę Jeleniewo”
Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 t.j.), przekazuje Wykonawcom treść pytań
wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający da możliwość złożenia oferty Wykonawcom oferującym sprzedaż paliw za
pomocą elektronicznych kart paliwowych, tym samym dodając zapis w umowie
„Bezgotówkowa sprzedaż paliw odbywać się będzie przy użyciu elektronicznych kart
paliwowych”?
Informujemy, że Karty posiadają indywidualne zabezpieczenie kodem PIN i wydawane są
bezpłatnie po spisaniu umowy, na podstawie stosownych wniosków do 10 dni. Karty
wystawiane są na nazwisko kierowcy Kupującego lub na numer rejestracyjny samochodu.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w §3 ust. 4 wzoru umowy oraz kolumnie d) tabeli pkt. 2 i
pkt. 4 formularza ofertowego na powszechnie stosowane naliczanie rabatu % od ceny detalicznej
paliw wynikającej z faktury zbiorczej, tj. od ceny detalicznej brutto?

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT?
(§5 ust. 2 wzoru umowy)
W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty
dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Termin liczony od dnia wystawienia faktury jest
terminem konkretnym i jasnym dla obu stron, co wyklucza wystawianie do każdej faktury noty
korygującej do terminu zapłaty.

Odpowiedź nr 3:
Tak, wyrażamy zgodę. W związku z powyższym §5 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej
wystawienia. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć fakturę VAT Zamawiającemu w terminie 3 dni
od daty wystawienia”

Pytanie nr 4:
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Wykonawca zwraca się z prośbą aby, w przypadku wyboru jego oferty jako
najkorzystniejszej, Zamawiający zgodził się na zmianę zapisu w §5 ust. 3 wzoru umowy na: ,,
Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy
Wykonawcy.”
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie nr 5:
Wykonawca prosi o uaktualnienie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych w SIWZ, rozdz. I
pkt.3.2 ppkt. 3.2.3
Wykonawca informuje, że olej napędowy i benzyna bezołowiowa spełniają wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz. U. z 26 października 2015 roku poz. 1680 z późn. zm.)

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający uaktualnia wymagania jakościowe, w związku z czym w ust. 3 pkt 3.2 ppkt
3.2.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Sprzedawane przez Wykonawcę paliwa muszą spełniać
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 26 października 2015 roku poz. 1680 z
późn. zm.)”

Pytanie nr 6:
Wykonawca prosi o dodanie do zapisu §6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy ,,Za nie dostarczenie

paliwa w terminie nie uważa się remontu stacji, awarii, dostaw paliw na stację.”
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym w projekcie umowy §6 ust. 1 lit. b)
otrzymuje brzmienie: „b) w wysokości 0,5 % wartości umownej paliwa nie dostarczonych w
terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Z tym, iż obowiązek zapłaty kary umownej nie
powstaje w przypadku remontu stacji, awarii, dostaw paliw na stację”.
Pytanie nr 7:
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez

wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji umowy a wynikających z opisu
przedmiotu zamówienia, podanych w zapisie §2 ust. 3 wzoru umowy.
Odpowiedź nr 7:
W projekcie umowy brzmienie w §2 ust. 3 jest zbędne, należy je wykreślić.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający wyraża możliwość modyfikacji zapisu §4 ust. 2 wzoru umowy na:
„Pobranie paliwa w zakresie ilości potwierdzane będzie za pomocą dowodów wydania, które
mają charakter wydruku z terminala obsługującego karty flotowe dla poszczególnych
pojazdów. Dowód wydania zawiera: nr karty, na którą dokonywana była transakcja, nr
rejestracyjny samochodu, ilość wydanego paliwa, wartość wydanego paliwa, data i godzina
transakcji, dokładny adres stacji paliw.”
Jeden egzemplarz dowodu wydania pozostaje na stacji paliw, natomiast drugi zostaje wydany
Zamawiającemu.
Dodatkowo Wykonawca po danym okresie rozliczeniowym dołącza do każdej wystawionej
faktury załącznik, zawierający rozszerzone dane dotyczące tankowań.
Ponadto, prosimy o usunięcie zapisu w ustępie 3 wspomnianego paragrafu. Dowód wydania
nie jest podpisywany przez pracownika, ponieważ przy użyciu kart paliwowych, zakup
autoryzowany jest kodem PIN.
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisu §4 ust. 2 i 3 projektu umowy w związku z
odpowiedzią na pytanie nr 1.
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Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
przy sporządzaniu oferty.

Wójt Gminy Jeleniewo
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