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Sulechów, dnia 16 listopada 2016 roku

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA
do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot, o których mowa w art.
11 ust. 8 ustawy PZP na dostawę oleju napędowego (znak postępowania: ZP-ON/09/11/2016)
Na podstawie pkt 16 ppkt 16.8. i 16.9. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Sulechowskie z dnia 8 listopada 2016 roku Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.
w Sulechowie poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania do przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP na dostawę oleju
napędowego (znak postępowania: ZP-ON/09/11/2016).
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania zasady rozliczeń opartej na cenie
jednostkowej brutto obowiązującej danego dnia na stacji paliw Wykonawcy pomniejszonej o udzielony
rabat (§ 1 ust. 1 (tabela) oraz § 4 ust. 1)?
Wykonawca proponuje wprowadzenie zapisu o treści:
„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 dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń według wyżej
zaproponowanej zasady.
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 1 ust. 6 zdanie drugie
i zaakceptowania poniższego postępowania reklamacyjnego:
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. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka
postępowania na drodze sądowej”?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od zapisu § 1 ust. 6 zdanie drugie.
Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu zamieszczania w załączniku
do faktury informacji n/t nazwiska i imienia kierowcy oraz marki pojazdu jak również zaakceptowania
załącznika w zaproponowanym kształcie (§1 ust. 7)?
Wykonawca informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część zawiera wykaz
wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe,
tj.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw lub
liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej

pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT,
netto) po opuście.
Imię i nazwisko kierowcy niestety, nie jest wskazywane w załączniku do faktury a wyłącznie na bilingu
elektronicznym dostępnym za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, o ile karty
wydane byłyby na nazwiska i imiona użytkowników (karty typu K). Istnieje również możliwość
zakodowania nazwisk osób kierujących pojazdami w tzw. MPK (miejsca powstawania kosztów), które
mogłyby być przypisane na stałe do kart lub podawane przez użytkowników podczas realizacji
transakcji na karty paliwowe?
Odpowiedź: Wyłącznie w przypadku tankowania pojazdów i sprzętu Zamawiającego przy użyciu
elektronicznych kart paliwowych Zamawiający dopuszcza możliwości odstąpienia od wymogu
zamieszczania w załączniku do faktury informacji n/t nazwiska i imienia kierowcy, z zastrzeżeniem,
że:
 Wykonawca umożliwi Zamawiającego dostęp za pośrednictwem spersonalizowanej witryny
internetowej do wydrukowania bilingu elektronicznego zawierającego imię i nazwisko kierowcy,
 każdorazowo wraz z fakturą Wykonawca dostarczy dowody wydania paliwa w formie wydruku
z systemu obsługującego karty paliwowe na stacjach paliw uwzględniającego numery rejestracyjne
pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw, liczbę towarów i usług, wartość
(netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług).
Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość monitorowania ilości zakupionego paliwa paliw
samodzielnie za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, do której dostęp Wykonawca
przekaże w ramach wynagrodzenia (§ 1 ust. 9).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość wyłącznie w przypadku tankowania pojazdów
i sprzętu Zamawiającego przy użyciu elektronicznych kart paliwowych.
Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu określonego w § 2 ust. 3?
W oferowanym programie bezgotówkowego tankowania Wykonawca umożliwia dokonywanie
transakcji w godzinach pracy danej stacji paliw akceptującej karty flotowe. Zamawiający ma możliwość
monitorowania pracy kierowców on-line za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość wyłącznie w przypadku tankowania pojazdów
i sprzętu Zamawiającego przy użyciu elektronicznych kart paliwowych.
Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania następujących okresów
rozliczeniowych: od 1-go do 15-go i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca (§ 4 ust. 2).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 14 dni od daty
wystawienia faktury (§4 ust. 4)?
W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia
faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do siedziby
Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących przeterminowań.
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania
przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie
elektronicznej, tzw. e-faktura.
E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane
w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 6 ust. 1.2 poprzez
wskazanie, że informacje te będą przekazywane zbiorczo w załączniku do faktury?
Odpowiedź: Wyłącznie w przypadku tankowania pojazdów i sprzętu Zamawiającego przy użyciu
elektronicznych kart paliwowych i na podstawie powyższych odpowiedzi Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany powyższego zapisu na następujący zapis: „1.2. za każdy dzień braku możliwości
monitorowania pracy kierowców on-line za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej

w wysokości 250,00 zł,”.
Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu 7 ust. 4 zapisem o treści:
„W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci cenę za zrealizowaną przez Wykonawcę
sprzedaż paliwa.”.
Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy
dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym
z postanowieniami SIWZ, w formie załącznika stanowiącego integralną część umowy?
Odpowiedź: : Jeżeli zapisy Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart
paliwowych nie będą sprzeczne z postanowieniami SIWZ Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Niniejsze odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia z dnia 8 listopada 2016 roku i muszą zostać uwzględnione przez Wykonawców przy
składaniu oferty.

Z poważaniem

