INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Znak postępowania: ZDP-4.252.P-13.946.2019
W odpowiedzi na zapytania Oferenta z dnia 05.09.2019r., nr KFP/2019, Zarząd Dróg
Powiatowych w Łomży udziela następującej odpowiedzi:
Zapytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywanie zakupu paliwa
w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych (mikroprocesorowych) wyrazi zgodę,
aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 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
* 0 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych
danych etc.).
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa
w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych z zastrzeżeniem, aby karty paliwowe
wydane zostały w ciągu 7 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 itp.) lub zamówienia nowej karty. W konsekwencji
termin w każdej sytuacji byłby ujednolicony do 7 dni roboczych. Zamawiający nie akceptuje
opłaty w wysokości 10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy.
Zapytanie nr 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, w odniesieniu SIWZ pkt 3 opisu przedmiotu
zamówienia – ostatnie zdanie, na akceptację, że w przypadku bezgotówkowego zakupu paliw
przy użyciu kart paliwowych potwierdzeniem dokonania transakcji jest wydruku z terminala, tj.
dowód wydania, który zawiera: adres stacji paliw, numer karty, na którą dokonywana była
transakcja, numer rejestracyjny samochodu, kwota do zapłaty, ilość wydanego paliwa, wartość
wydanego paliwa, data i godzina transakcji.
Dodatkowo informuję, iż dowody wydania (wydruki z terminala) nie zawierają imienia
i nazwiska upoważnionej osoby dokonującej transakcji (a numer karty) i nie są podpisywane
przez pracowników Zamawiającego, ani przez pracowników stacji paliw Wykonawcy oraz nie
wymagają utrzymania kart drogowych. Załącznik do faktury stanowiący jej integralną część
zawiera wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na
poszczególne karty paliwowe , tj.: numery kart, 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.
Oczywiście karty drogowe mogą pozostać u Zamawiającego w ramach wewnętrznych rozliczeń
Zamawiającego.
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy zawartą
w pkt. 2 zapytania.
Zapytanie nr 3. Wykonawca w odniesieniu SIWZ pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia
proponuje zastosować modyfikację i wskazać, że: 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. Czy wyrażacie Państwo zgodę ?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt. 4 SIWZ.
Zapytanie nr 4. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego, z pytaniem biorąc pod uwagę
dostępność stacji pracujących całodobowo, czy jeżeli dla miejscowości Jedwabne Wykonawca
dysponuje stacjami, przy czym stacje nie pracują 24h (7 dni / 6-22), to Zamawiający wyrazi
zgodę na akceptację stacji nie będącej całodobową?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na akceptację stacji nie będącej
czynnej całodobowo.
Zapytanie nr 5. W odniesieniu do zapisów zapytania ofertowego, informujemy, że Wykonawca
daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających
dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować
taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji
dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji
wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)?
Pytanie związane jest także z zapisem projektu umowy par 7
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na zakup paliwa w innej stacji paliw
w przypadku jej wyłączenia lub modernizacji.

Zapytanie nr 6. Opis sposobu obliczenia ceny wskazuje na podanie do oferty cen
jednostkowych z dnia 10.09.2019 r, natomiast komisja spisze ceny w dniu 11.09.2019r., przy
czym zarówno Wykonawca, jak również Zamawiający nie mają zapewnienia, że ceny w dniu
spisu się utrzymają na tym samym poziomie, co ceny z dnia poprzedniego. Wykonawca prosi
zatem o doprecyzowanie terminu ceny do oferty i przesunięcia terminu składania ofert. Z uwagi
na znacząca odległość firm Zamawiającego i Wykonawcy, nie jest możliwe podanie cen ze
wskazanego terminu 10 lub 11 września 2019 r. i złożenie oferty w dniu 11 września br.
(podanie cen z wyprzedzeniem również jest niemożliwe, cena zawsze może być ceną
"przeszłościową" ) - czy wyrażacie Państwo zgodę na zmiany w tym zakresie?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, że doszło w pkt. 14 ppkt. 4 SIWZ do
oczywistej omyłki.
W SIWZ jest: W dniu, tj. 11.09.2019r. komisja przetargowa spisze komisyjnie ceny
jednostkowe paliw ON, Pb95 sprzedaży detalicznej z dystrybutorów w stacji paliw na terenie
miasta Łomży i Jedwabnego. Cena ta jest wiążąca na potrzeby postępowania niezależnie od

faktu czy w tym samym dniu po dokonaniu rozeznania cenowego przez Zamawiającego
ulegnie ona zmianie.
W SIWZ winno być: W dniu, tj. 10.09.2019r. komisja przetargowa spisze komisyjnie
ceny jednostkowe paliw ON, Pb95 sprzedaży detalicznej z dystrybutorów w stacji paliw na
terenie miasta Łomży i Jedwabnego. Cena ta jest wiążąca na potrzeby postępowania
niezależnie od faktu czy w tym samym dniu po dokonaniu rozeznania cenowego przez
Zamawiającego ulegnie ona zmianie.
SIWZ w tym zakresie zostanie niezwłocznie poprawione.
Zapytanie nr 7. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby :
- w § 6 ust. 1 i 2 projektu umowy wskazać, że płatności dokonywane byłyby w ciągu 21 dni
od daty wystawienia faktury VAT ?
Wykonawca przy wskazanym terminie umożliwia także wprowadzenie elektronicznej faktury,
tzw. e-faktury - faktury sprzedaży wystawianej w formie elektronicznej (format PDF), która
udostępniona jest na spersonalizowanym portalu internetowym, zabezpieczona certyfikowanym
podpisem elektronicznym – a która to właśnie usprawnia m.in. czas doręczenia – otrzymania
faktury;
- w § 6 ust. 3 i 4 projektu umowy dokonać zmiany zgodnie z pytaniem nr 2?
- w § 6 ust. 6 - 8 projektu umowy dokonać zmiany zgodnie z pytaniem nr 1?
- usunąć zapis § 8 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, gdyż Wykonawca nie może odpowiadać za
opóźnienia doręczającego faktury. Wykonawca umożliwia tu wprowadzenie elektronicznej
faktury, tzw. e-faktury - faktury sprzedaży wystawianej w formie elektronicznej (format PDF),
która udostępniona jest na spersonalizowanym portalu internetowym i dostępna dla
Zamawiającego do pobrania.
- w § 8 ust. 1 pkt 3 projektu umowy dodać na końcu zdania zwrot : „ po pozytywnym
rozstrzygnięciu postepowania reklamacyjnego” ?
Odpowiedź na zapytanie:
Odn. § 6 ust. 1 i 2 istotnych dla stron postanowień umowy, Zamawiający akceptuje 21 dniowy
termin płatności liczony tylko od dnia otrzymania faktury w formie papierowej nie zaś od daty
sprzedaży.
Odn. § 6 ust. 3, 4, 6, 7, 8 istotnych dla stron postanowień umowy, Zamawiający nie wyraża
zgody na zmianę powyższych zapisów.
Odn. § 8 ust. 1 pkt. 2 istotnych dla stron postanowień umowy, Zamawiający nie wyraża zgody na
usunięcie powyższych zapisów.
Odn. § 8 ust. 1 pkt. 3 istotnych dla stron postanowień umowy, Zamawiający nie wyraża zgody na
zmianę powyższych zapisów.
Zapytanie nr 8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy
(po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart
paliwowych danego Wykonawcy - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie.
Wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji?
Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający nie dopuszcza dołączenia do umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży
i używania kart paliwowych Wykonawcy.

