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Ostrołęka, 2015-12-17
Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej w 2016 roku”
Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający: Miejski Zarząd Obiektów
Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce odpowiada na pytania złożone przez
Wykonawców i dokonuje zmiany treści SIWZ.
Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy
użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych? Karty wydane zostałyby w ciągu 7 dni
roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Natomiast w trakcie realizacji umowy karty wydane byłyby w ciągu 15 dni roboczych od 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 wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych.
Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 3 ust. 1 pkt. 3-4) poprzez odstąpienie od
konieczności prowadzenia zestawień, podpisów i zaakceptowania poniższego sposobu ewidencjonowania
transakcji bezgotówkowych:
„Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji
bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. dokonanie przez użytkownika
kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem.
Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.”
Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN, w związku z
czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu. Poprawność dokonanej transakcji wskazuje
zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”.
Ponadto Wykonawca informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część zawiera wykaz
wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe , t.j.:
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 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.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych i nie wyraża zgody także na zmiany zapisu §3 ust 1 pkt. 3-4).

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 3 ust.2 dotyczącego rozporządzenia
Ministra Gospodarki i zastąpienia:,,… z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. z 23 października 2015 roku, poz. 1680)’’?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w § 3 ust. 2 projektu umowy otrzymuje
brzmienie:
„Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanego paliwa, zgodnie z wymogami zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. z 23 października 2015 r. poz. 1680), oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12
grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)
(Dz. U. Nr 286 z 2011r. poz. 1682).
Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 3 ust.3 i zaakceptowanie poniższego:
„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 wyraża zgody na modyfikację umowy w w/w zakresie.
Pytanie 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w § 4 ust 4 okresów rozliczeniowych
trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu w § 4 ust 4 projektu umowy otrzymuje
brzmienie:
„ Rozliczanie zakupionego paliwa odbywać się będzie maksymalnie w dwóch okresach rozliczeniowych za każdy
miesiąc, tj. od 01 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego”. Wykonawca za
dany okres rozliczeniowy wystawi Zamawiającemu fakturę, na podstawie prowadzonego zestawienia, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.”
Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania daty zapłaty rozumianej jako wpływ
należności na rachunek bankowy Wykonawcy? (§ 4 ust. 7 wzoru umowy) ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy w w/w zakresie.
Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary umownej, o której
mowa w § 5 ust.1 pkt. 2 przypadków awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na
stację paliw?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy w w/w zakresie.
Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zapisie w § 5 ust.4 i poprzez dodanie następującej
treści:
,,Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej
wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych’’
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy w w/w zakresie.
Pytanie 9. Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach nieuregulowanych w
niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota (Nazwa
Wykonawcy). Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota
(Nazwa Wykonawcy)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych. Nie akceptuje też wewnętrznych regulaminów Wykonawcy
dotyczących sprzedaży przy użyciu kart flotowych.
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