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Zielona Góra 11.01.2019r.

Uczestnicy postępowania

Nasz znak: DZ.260.39.2018
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze informuje na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 – tekst
jednolity), iż otrzymał od Wykonawcy biorącego udział ww. postępowaniu pismo z prośbą o udzielenie
odpowiedzi na zapytania o poniższej treści:
1. Czy Zamawiający zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 10 dni roboczych od
przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia
wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej
karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
*

0 zł netto za kartę nową,

* 10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby termin wydania kart paliwowych wynosił 10 dni od przedłożenia
wniosku/zamówienia na karty po podpisaniu umowy. Na pozostałą część pytania, w zakresie terminu
wydania kart w przypadku zgubienia lub blokady oraz opłat Zamawiający wyraża zgodę.
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu w § 1 ust 6 ostatnie zdanie tj. dotyczącego
kart drogowych i asygnat? Informuję, że bezgotówkowe tankowanie przy użyciu kart flotowych wyklucza
możliwość uzupełniania kart drogowych. Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów,
kanistrów

lub innego sprzętu będącego w użytkowaniu Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy

zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i
jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu
wydania otrzymuje pracownik Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw
Wykonawcy. Oczywiście jest możliwość uzyskania potwierdzenia zakupu na karcie drogowej, jednak leży to
tylko w gestii pracownika stacji. Pracownicy stacji paliw Wykonawcy nie mają narzuconego obowiązku
podpisywania dodatkowych dokumentów.
Dowód wydania zawiera następujące informacje:
•

Dokładny adres stacji paliw

•

Nr karty, na którą dokonywana była transakcja
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•

Nr rejestracyjny samochodu

•

Kwota do zapłaty

•

Ilość wydanego paliwa

•

Data i godzina transakcji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dwie możliwości tankowania:
1) na podstawie flotowych kart i wówczas tankowanie odbywa się w sposób opisany w pytaniu, lub
2) na podstawie kart drogowych i asygnat, w przypadku, gdy Wykonawca nie oferuje kart flotowych.
Zatem pracownik stacji nie będzie musiał podbijać kart drogowych, jeżeli Wykonawca udostępnia karty
flotowe.
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 3 ust 3 ponieważ nie ma zastosowania u
Wykonawcy przy użyciu kart paliwowych, gdyż transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych są
dokonywane przez Wykonawcę w/g cen detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw
Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, pomniejszone o upust jeżeli Wykonawca go udzieli.
Wykonawca nie informuje Zamawiającego o zmianie cen paliw. Wykonawca proponuje następującą formę
zapisu: „Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w
momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości … % na paliwa (od ceny
brutto).”?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu w umowie, ponieważ informowanie Zamawiającego o zmianie
ceny paliw przez Wykonawcę nie jest obowiązkowe.
4. Czy istnieje możliwość zaakceptowania w § 4 ust 3 terminu płatności liczonego od daty wystawiania
faktury?
Niestety, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie rozliczeniowo-księgowym
Wykonawcy termin „od otrzymania” z przyczyn braku możliwości windykacji należności, nie istnieje.
Wykonawca proponuje również e-fakturę zamiast faktury papierowej. E-faktura jest zamieszczana na
dedykowanym portalu, a powiadomienie o jej wystawieniu i możliwości pobrania jest wysyłane na adres
mailowy Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje również termin płatności liczony od daty wystawienia faktury, w
przypadku wystawienia e-faktury na dedykowanym portalu oraz powiadomieniu mailowym Zamawiającego,
o powyższym.
5. Czy istnieje możliwość dodania do § 5 ust 3 następującego zapisu:
„W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności
uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni
od dnia uzyskania tych informacji.”?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozpatrzenie reklamacji w podanych okolicznościach w dłuższym
terminie , po uprzednim pisemnym (drogą mailową) poinformowaniu Zamawiającego o takiej konieczności.
Zamawiający zmienia zapis § 5 ust.3 umowy poprzez dodanie zapisu:
„W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności
uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni
od dnia uzyskania tych informacji, po uprzednim pisemnym (drogą mailową) poinformowaniu Zamawiającego
o takiej konieczności, nie dłużej jednak niż w terminie 21 dni od dnia złożenia reklamacji.”
6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu w § 5 ust 4 (oprócz zdania nr 1) ? Według
Wykonawcy prawo pobierania i badania próbek paliwa przez Zamawiającego jest sprzeczne z procedurą
reklamacyjną określoną w § 5 ust 3. Zgodnie z tym w przypadku stwierdzenia wad jakościowych paliwa
Zamawiający zgłasza wykonawcy reklamację i to Wykonawca dokonuje stosownych badań i na podstawie
ich wyników uznaje bądź nie zgłoszoną reklamację.
Odpowiedź: Zamawiający nie ma zapisu w projekcie umowy, z którego wynika, że będzie pobierał i badał
próbki paliwa.
7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 6 ust 3 i 4 w ten sposób, aby kara umowna była
naliczana od niezrealizowanej części wartości umowy, której dotyczy odstąpienie?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian.
8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość w § 6 dodania zapisu wprowadzającego karę za odstąpienie lub
rozwiązanie umowy z winy Zamawiającego o następującej treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę
umowną w wysokości 10% od niezrealizowanej części wartości umowy której dotyczy odstąpienie z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego. ” ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian.
9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 7 ust 2 lit. a) poprzez dodanie wyjątków: „za
wyjątkiem czasowej modernizacji stacji paliw, zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy (np. brak
prądu), dostawy paliwa na stację”?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian.
10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu w § 7 ust 2 lit. c), gdyż Wykonawca przy
użyciu kart paliwowych nie pokrywa/zwraca różnicy kosztów pomiędzy ceną nabycia paliwa przez
Zamawiającego na innej stacji paliw nie należącej do Wykonawcy, a ceną paliwa obowiązującą w tym dniu u
Wykonawcy. Wykonawca może wskazać Zamawiającemu inną stację paliw Wykonawcy, gdzie Zamawiający
przy użyci kart paliwowych dokona zakupu paliwa po cenie obowiązującej na tej stacji paliw Wykonawcy,
uwzględniając upust, o którym mowa w ust 5 § 3 umowy. Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na
wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. W sytuacji
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ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać będzie transakcji na innej
stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej.
Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca daje możliwość tankowania na wszystkich swoich stacjach, to zapis w § 7
ust 2 lit. c) nie dotyczy takiego przypadku. Zapis odnosi się do Wykonawcy oferującego tylko 1 stację paliw
do tankowania.
11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta)
załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy - w odniesieniu
do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze
oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy - w
odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej
korespondencji) z zastrzeżeniem, że wszelkie regulacje ogólnych warunków sprzedaży sprzeczne z umową
lub niekorzystne dla Zamawiającego nie będą obowiązujące.
12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert na 17.01.2019r. z uwagi na
zadane pytania?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający przesunie termin składania ofert na 17.01.2019r. do godz. 10:00 z uwagi na
zmiany SIWZ.
Jednocześnie w związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie: projekt umowy (części
II) – paragraf 4.3. oraz paragraf 5.3., Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) – pkt. 6.4.,
formularz cenowy (załącznik do SIWZ I.2.) oraz zmiany terminu złożenia ofert i otwarcia ofert na dzień
17.01.2019r. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej SIWZ po zmianach.
Niniejsze zapisy należy zastosować składając ofertę, stanowią one integralną część
specyfikacji.

Prezes Zarządu ZGK Sp. z o. o.
(-)
Krzysztof Sikora
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