Koszalin , dnia 24.06.2019r.

Dnia 24.06.2019 r do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SIWZ.
Dotyczy

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów
egzaminacyjnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Koszalinie”. Znak sprawy: 004/PZP/PN/2019

Treść zapytania i odpowiedzi..

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie
ul. Mieszka I-go 39
75-124 Koszalin

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów
egzaminacyjnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Koszalinie”. Znak sprawy: 004/PZP/PN/2019

Szanowni Państwo,

W imieniu ……………………. zwracam się o udzielenie odpowiedzi na niżej zadane pytania
dotyczące Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje klauzulę informacyjną Wykonawcy stanowiącą załącznik
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do
zapytań.( spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14ust 1 i 2 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.)

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania kart paliwowych w terminie do 15 dni
roboczych od daty złożenia wniosku do Wykonawcy za pośrednictwem
spersonalizowanej witryny internetowej, do której dostęp Wykonawca przekaże w ramach
wynagrodzenia (§ 3 ust. 2, ust. 3)?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania kart paliwowych w terminie
do 15 dni roboczych od daty złożenia wniosku do Wykonawcy za pośrednictwem
spersonalizowanej witryny internetowej, do której dostęp Wykonawca przekaże w ramach
wynagrodzenia (§ 3 ust. 2, ust. 3)?

3. Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawiania na każde żądanie
świadectw jakości oferowanych paliw (§ 4 ust. 3), gdyż dokumenty dotyczą dostarczonej
pewnej partii paliwa i są ogólnodostępne na każdej stacji a więc również i dla
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający w takim przypadku odstępuje od wymogu przedstawiania na
każde żądanie świadectw jakości oferowanych paliw.
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 4 ust. 4 poprzez podanie w
nawiasach informacji: „w PLN brutto”?
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzuje par.4 ust. 4 umowy o zapis:” w PLN brutto”
5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 5 ust. 1 – słów: „za dany miesiąc” na
słowa: „za dany okres rozliczeniowy” oraz czy Zamawiający zaakceptuje umieszczanie
stanu licznika na elektronicznym zestawieniu przesyłanym w formie excel do
Zamawiającego? Na papierowym załączniku do faktury z wykazem transakcji stan
licznika nie jest umieszczany.
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną treść zapytania oraz dokona
stosownej zmiany w par 5 ust 1 umowy.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 5 ust. 2 dopuszczając możliwość
wystawienia faktury do 7 dni po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego?
Propozycja zapisu: „Podstawą rozliczenia z tytułu wykonania niniejszej umowy będą faktury
VAT w wersji papierowej, wystawione po zakończeniu okresu rozliczeniowego trwającego od
1 do 15-go oraz od 16-go do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, na podstawie
dołączonego zestawienia, o którym mowa w ust. 1. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni
dzień danego okresu rozliczeniowego.”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury do 7 dni po zakończeniu
danego okresu rozliczeniowego. Zamawiający wniesie proponowany zapis o treści”
Podstawą rozliczenia z tytułu wykonania niniejszej umowy będą faktury VAT w wersji
papierowej, wystawione po zakończeniu okresu rozliczeniowego trwającego od 1 do 15-go
oraz od 16-go do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, na podstawie dołączonego
zestawienia, o którym mowa w ust. 1. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego
okresu rozliczeniowego.” do umowy.
7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 14 dni od
daty wystawienia faktury (§ 5 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.
Odpowiedź: zamawiający akceptuje 14 dniowy termin płatności liczony od daty wystawienia
faktury.

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 8 poprzez zaliczanie kary od
niezrealizowanej części wartości umowy a nie od całej wartości umowy? Wykonawca
nie powinien być karany od prawidłowo wykonanej części umowy.

Odpowiedz: Zamawiający akceptuje zaliczenie kary od niezrealizowanej części a nie
całej wartości umowy i dokona zmiany zapisu par. 8 umowy
9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary
umownej, o której mowa w § 8 ust.1 pkt 2) przypadków: awarii systemu obsługi,
przyjęcia paliwa na stację paliw lub modernizacji stacji paliw Wykonawcy?
Wykonawca daje możliwość tankowania na wszystkich swoich stacjach w Polsce.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza taką możliwość i dokona stosownej korekty w
umowie.
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisów § 8 analogicznej kary umownej
określonej w § 8 ust. 1 pkt 1) na korzyść Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisów § 8 analogicznej kary
umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 1) na korzyść Wykonawcy w przypadku odstąpienia
od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Zamawiający doda wnioskowany
zapis w par. 8 umowy.
11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 8 zapisu o następującej treści:
"Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi na rzecz
Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."?
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę i doda zapis w par. 8 o treści "Niezależnie
od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy
notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."
12. 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: Zamawiający akceptuje Regulamin Wykonawcy dotyczący warunków
wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ,
w formie załącznika stanowiącego integralną część umowy
Przewodniczący Komisji przetargowej
Wojciech Daszyński

