Ostróda, dnia 08.12.2020 r.
ZP.2610.22.2020.MT
Wszyscy wykonawcy
Wyjaśnienie treści do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) nr 2
Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Dostawa paliw płynnych, olejów oraz auto-gazu dla
potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2021, 2022 i 2023”
z podziałem na części, znak ZP.2610.22.2020.MT, ogłoszenie o zamówieniu
nr: 760232-N-2020.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. t. j. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),w związku z zapytaniem skierowanym przez
Wykonawcę, Zamawiający informuje:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poprzez zaakceptowanie wysłania oferty na adres mailowy
Zamawiającego w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i otworzy
ofertę dopiero w dniu i godzinie otwarcia ofert oraz wysłania wszelkich dokumentów
na wezwanie również w formie elektronicznej lub zamieści postępowanie na platformie zakupowej,
na której będzie możliwość elektronicznego złożenia oferty? Wykonawca motywuje prośbę sytuacją
pandemiczną w kraju, a udzielenie zgody na to pytanie może warunkować złożenie oferty przez
Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany poprzez wysłanie oferty w formie elektronicznej
oraz zamieszczenia postępowania na platformie zakupowej.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu w projekcie umowy § 1 ust 3 oraz § 1 ust. 5 ,
ponieważ Wykonawca posiada w Ostródzie 2 stacje i nie przewiduje takiej możliwości , aby Zamawiający
nie mógł przeprowadzić transakcji.?
W odniesieniu do zapisów SIWZ i projektu umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość
tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu
kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację, że w przypadku ewentualnej
modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji, Zamawiający dokonywać będzie transakcji
na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej
(w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyrazi zgody na odstąpienie od zapisu § 1 ust 3 oraz § 1 ust. 5 w projekcie umowy.

Pytanie 3:
Czy istnieje możliwość, aby Zamawiający usunął w projekcie umowy zapis w §2 ust. 4 w przypadku
wyboru oferty Wykonawcy, który oferuje bezgotówkowe karty flotowe ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie usunie zapisu § 2 ust. 4 w projekcie umowy.

Pytanie 4:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów zawartych w projekcie umowy w §2 ust.
6 oraz §4 ust. 4 poprzez dodanie następującej treści: „Dostawy paliw i materiałów eksploatacyjnych będą
rozliczane
w
następujących
okresach
rozliczeniowych:
I
okres
rozliczeniowy

od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych
w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”?
Odpowiedź:
W projekcie umowy (zał. Nr 3a) w § 2 ust. 6 dodaje się zapis: „Dostawy paliw i materiałów
eksploatacyjnych będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy
od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, gdzie faktura
musi zostać przedłożona Zamawiającemu w dniu 30.12.2021 r., 30.12.2022 r. oraz 29.12.2023 r. Faktura
będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień
danego okresu rozliczeniowego.”
W projekcie umowy (zał. Nr 3a) w § 4 ust. 4 dodaje się zapis: „Dostawy paliw i materiałów
eksploatacyjnych będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy
od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, gdzie faktura
musi zostać przedłożona Zamawiającemu w dniu 30.12.2021 r., 30.12.2022 r. oraz 29.12.2023 r. Faktura
będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień
danego okresu rozliczeniowego.”
W projekcie umowy (zał. Nr 3b) w § 2 ust. 5 dodaje się zapis: „Dostawy paliw i materiałów
eksploatacyjnych będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy
od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, gdzie faktura
musi zostać przedłożona Zamawiającemu w dniu 30.12.2021 r., 30.12.2022 r. oraz 29.12.2023 r. Faktura
będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień
danego okresu rozliczeniowego.”
W projekcie umowy (zał. Nr 3b) w § 4 ust. 4 dodaje się zapis: „Dostawy paliw i materiałów
eksploatacyjnych będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy
od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, gdzie faktura
musi zostać przedłożona Zamawiającemu w dniu 30.12.2021 r., 30.12.2022 r. oraz 29.12.2023 r. Faktura
będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień
danego okresu rozliczeniowego.”

Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w projekcie umowy ostatniego zdania w § 2 ust. 11?
Aby uniknąć sytuacji braku możliwości zatankowania pojazdu, Wykonawca proponuje wydanie karty na
okaziciela, tzw. uniwersalnej. Dostosowanej do potrzeb wszystkich użytkowanych pojazdów
i wydawanej przez menadżera floty tylko osobie oczekującej na docelową kartę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości usunięcia ostatniego zdania w § 2 ust. 11 w projekcie umowy.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w projekcie umowy § 4 ust. 5, ponieważ
z przyczyn technicznych Wykonawca nie ma możliwości dołączenia do każdej faktury świadectwa jakości
oferowanych paliw, gdyż dokumenty dotyczą dostarczonej pewnej partii paliwa i są ogólnodostępne na
każdej stacji a więc również i dla Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyrazi zgody na usunięcie zapisu § 4 ust. 5 w projekcie umowy.

Pytanie 7:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w projekcie umowy § 6 ust. 2, ponieważ Wykonawca
posiada 2 stacje paliw w Ostródzie i nie przewiduje wystąpienia takiej sytuacji.?

Odpowiedź:
Zamawiający nie usunie zapisu § 6 ust. 2 w projekcie umowy.

Pytanie 8:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w projekcie umowy § 6 ust. 4, ponieważ Karty flotowe
wysyłane są do Zamawiającego listem poleconym w ciągu 10 dni od złożenia wniosku.? Niestety
Wykonawca nie ma wpływu na pracę doręczycieli przesyłki (np. strajk poczty), dlatego też nakładanie
kary za zwłokę jest krzywdzące dla Wykonawcy. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby karty wydane
były terminowo.
Odpowiedź:
Zamawiający nie usunie zapisu § 6 ust. 4 w projekcie umowy.

Pytanie 9:
Czy istnieje możliwość doprecyzowania zapisów zawartych w projekcie umowy w § 6 ust. 2 lit. 3)
o następującej treści:
„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu
naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego
o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia
zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji.
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. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca
naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisu § 6 ust. 2 w projekcie umowy.

Pytanie 10:
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach nieuregulowanych
w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart (…)
Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart (…)”
Odpowiedź:
Zamawiający nie akceptuje i nie wprowadza przedmiotowej zmiany w projekcie umowy.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie uległ projekt umowy – Zał. Nr 3a i 3b do SIWZ, które
stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
Grzegorz Puzon

