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W Y J A S N lEN I E Nr 1
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Na podstawie art. 38 us!. 2 ustawy Prawo zamowieri publicznych (Dz.U.2018 .1986) przekazuj~ trese zapytari
wraz z wyjasnieniami dotyczqcymi przetargu nieograniczonego OAiZP.271 .1.12.2018 pn .• Dostawa (sukcesywny
zakup na stacji paliwowej Wykonawcy) paliw plynnych do zbiornikow pojazd6w, maszyn i urzqdzeri stanowiqcych
wlasnose Gminy Baboszewo, w okresie od stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ..

I .Czy Zamawiajljcy dopuszeza mOiliwosc dokonywania zakupu paliwa w formie bezgot6wkowej przy uiyeiu kart
paliwowyeh zaakeeptuje, aby karty paliwowe wydane zastaly w eiljgu 15 dni robaezyeh od przedlaienia
wniosku/zamowienia na karty przez Zamawiajqcego po podpisaniu umowy, lub przedlotenia wnioskulzam6wienia w
przypadku blakady danej karty (utrata, zmiana danyeh i itp.) lub zam6wienia nawej karty, przy jednaezesnej
akeeptaeji aplaty za karty:
• a zl netto za kart~ nawlj,
• 10 zl netta za kart~ dadatkawlj wydawanlj w trakeie realizaeji umowy
• 10 zl netto za kart~ wymiennq (na skutek zagubienia, kradzieiy, zmiany dotyehezasowyeh danyeh etc.)
Odpowiedz:
Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotowkowej przy uzyciu kart
paliwowych i akceptuje warunki ich wydawania.
2. W odniesieniu do zapis6w S/VVZ, infol111ujemy, te Wykonawca daje moiliwDSC tankowania paliwa na wszysfkich
swoich staejaeh, umoiliwiajljeych dakonywanie transakeji przy uiyeiu kart paliwowyeh. Czy Zamawiajljey moie
zaakeeptowac taklj sytuaej~ i w przypadku ewentualnej modernizaeji lub wylljezenia ze sprzedaiy danej staeji
dokonywac transakeji na innej staeji paliw Wykonawey poloionej najbliiej siedziby staeji wylljeznej lub
modernizowanej (w okresie realizaeji umowy mOie zaistniec taka ewentualnosc)?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy oprocz pojazdow samochodowych dysponuje pojazdami wolnobieznymi typu koparki, ci'lgniki,
ktore musz'l bye tankowane na wytypowanej stacji paliwowej Wykonawcy zlokalizowanej najblizej siedziby

Zamawiaj..,cego. Tankowanie pojazd6w na dalszych stacjach wiC\ze si~ z kosztami dojazdu oraz kosztem
nieefektywnej pracy operatora. W zwietzku z powyzszym Zamawiajqcy nie zaakceptuje tankowania na innych

stacjach Wykonawcy zlokalizowanych powyiej 10 km od siedziby Zamawiajqcego np. w przypadku
ewentualnej modernizacji lub wyletczenia ze sprzedazy wytypowanej stacji. Zgodnie z zapisami SIWZ paliwo
ma bye tankowane do zbiornik6w pojazd6w. a zatem Zamawiajetcy nie dopuszcza tankowania do kanistr6w ,

beczek i dowozenia paliwa dla potrzeb pojazdow wolnobieinych, Do tankowania pojazdow wolnobieznych
Wykonawca winien wytypowac stacj~, do ktorej dojazd jest mozliwy bez naruszania przepisow ruchu
drogoweg o tj . od strony miejscowosci Baboszewo nie moze bye znaku drogowego B6 zakazujqcego ruchu

ci'lgnik6w rolniczych i pojazdow wolnobieznych.
3.Czy Zamawiajqcy dapuszcza mOiliwosc zmiany w § 3 ust 2 gdyi nie majlj zastosowania u Wykonawcy przy uiyeiu
kart paliwowych. Transakcje bezgot6wkowe (sprzedai paliw) przy uiyeiu kart paliwowyeh Sq dokonywane przez
Wykanawe~ wig een detalieznyeh brutto
(eena z pylonu) obowiljzujljcych na danej staeji paliw Wykanawey
w momencie realizacji transakcji, pomniejszone 0 opust j eieli Wykonawea go udzieli. Wykonawca proponuje
nast~pujljelj form~ zapisu: .. Strony ustalajlj, ie w okresie obowiljzywania umawy sprzedai paliwa przy uiyeiu kart
paliwowyeh odbywac si~ b~dq po eenaeh deta/ieznyeh brutto obowiljzujljeych na danej staeji paliw Wykonawcy
w momeneie realizaeji transakeji, przy uwzg/~dnieniu sta/ego opustu w wysokosei ... % za jeden litr paliwa liczonego
od eeny brutto
Odpowiedz:
Zamawiajetcy w odniesieniu do cz~s c i 1 zam6wienia nie wyraza zgody na zmian~ postanowien w § 3 ust. 2
lit.a) wzoru umowy. Zamawiajqcy dopuszczajqc rozliczenia za pomocCl kart paliwowych nie zmienia sposobu

ustalania ceny detalicznej sprzedazy paliwa, Zamawiaj'lcy wymaga, aby podstaw'l do okreslenia ceny
detalicznej dla Zamawiaj'lcego byla cena hurtowa w polskich rafineriach (ORlEN lub lOTOS) obowi'lzuj'lca
na dzien zakupu + mana W ykonawcy % (stata w okresie obowiC\zywania umowy) + podatek VAT.

4.Czy Zamawiaj~cy dopuszcza mOiliwosc zmiany zapisu w § 3 ust 2 pkt b),
slowa: "w chwili" ?

polegaj~eej
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Odpowiedz:
Zamawiaj~cy
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zmian~

postanowieri w § 3 us!. 2 pkt b) wzoru umowy.

5. Czy Zamawiaj~cy dopuszcza mOiliwose w § 3 (CZI;SC I ZAM6WIENIA)zast~pienia slowa: "marta " slowem
"upust" ? Wykonawca oferuje rowniei zakup paliw po eenach pylonowych brutto udzielaj~c rabatu od een
detalicznych brutto.
Odpowiedz:
Zamawiaj~cy nie wyraza zgody na zmian~ postanowieri w § 3 (CZE;SC I ZAMOWIENIA) wzoru umowy.
6.Czy Zamawiaj~cy dopuszcza mOiliwosc usuni~eia w § 3 ust.4 slowa: "marta" ?
Odpowiedz:
Zamawiaj~cy nie wyraza zgody na zmian~ postanowieri w § 3 ust.4 wzoru umowy.
7. Czy Zamawiaj~ey dopuszeza moiliwosc zmiany zapisu w § 4 ust 2? Wykonawea proponuje nast~puj~ey zapis:
"Oostawy paliw b~d~ rozliezane w nast~puj~cyeh okresaeh rozliezeniowyeh: I okres rozliezeniowy od 1 do 15 dnia
miesi~ea, If okres rozliezeniowy od 16 do ostatniego dnia miesi~ea, na podstawie sporz~dzonego przez Wykonawe~
raporlu transakeji. Faktura b~dzie uwzg/~dniala ifose zakupionyeh w danym okresie paliw. Za dat~ sprzedaiy uznaje
si{1 ostatni dzien danego okresu rozliczeniowego.
Ponadto Czy Zamawiaj~ey dopuszeza moiliwosc usuni~eia slow: "potwierdzonym podpisem sprzedaj~eego
i tankujEjeego kierowey", gdyi zbioreze zestawienie transakeji jest sporzEjdzane przez Wykonawe~ i stanowi zal~eznik
do faktury, jednak nie jest przez nikogo podpisywane"?
Odpowiedz:
ZamawiajClcy nie wyrai:a zgody na zmian~ postanowien w § 4 ust.2 wzoru umowy.
W przypadku rozliczenia za pomocq kart paliwowych Zamawiajqcy wyrai:a zgod~ , aby zbiorcze zestawienie

transakcji stanowiqce

zal~eznik

do faktury bylo

sporz~dzane

przez Wykonawc~ bez podpisow.

8. Czy istnieje mOiliwose zaakeeptowania w § 4 ust 3 projektu umowy terminu platnosei 21 dni od daty wystawienia
faktury? Wykonawea proponuje rowniei e -faktur~ zamiast faktury papierowej. E-faktura jest zamieszczana na
dedykowanym porlalu, a powiadomienie 0 jej wystawieniu i moiliwosei pobrania jest wysylane na adres mailowy
Zamawiaj~eego.

Odpowiedz:
Zamawiaj~cy

wyraza

zgod~

na zmian~ postanowieri w § 4 us!.3 wzoru umowy.

§ 4 usl.3 otrzymuje brzmienie:
"Zamawiaj~cy

zaplaci Wykonawey naleinos.: za zakupione pa/iwa plynne przelewem na raehunek bankowy
Wykonawey w lerminie 21 dni od daly prawidlowo wyslawionej faklury wraz z miesi~eznym zestawieniem
paliwa." Zamawiajqcy wymaga wystawiania faktur w formie papierowej.

9. Czy Zamawiaj~ey dopuszcza mOiliwose zmiany zapisow w § 4 ust 4? Wykonawea informuje, ie faktura b~dzie
wystawiona nie poiniej nii 15. dnia miesi~ ea nast~puj~cego po miesi~eu, w ktorym dokonano dostawy towaru lub
wykonano uslug~, gdyi zgodnie z arlo 106i ust.1 ustawy z dnia 11 marea 2004 roku 0 podatku od towarow i uslug
(tekstjednolity Oz. U. z 2017 roku, pOZ. 1221 ze zm.), faktu,,? wystawia si~ nie poiniej nii 15. dnia miesi~ea
nast~puj~cego po miesi~eu, w ktorym dokonano dostawy towaru lub wykonano uslug~ .
Odpowiedz:

Zamawiajqcy wyraza zgod~, aby Wykonawca wystawial faktury nie p6zniej niz do 15. dnia miesiqca
nast~pujqcego po miesiqcu, w ktorym dokonano dostawy towaru lub wykonano uslug~.
§ 4 usl.4 otrzymuje brzmienie:
"Faktury na/eiy wystawiac w terminie do 15-go dnia miesiqca nast{1pnego za miesiqc poprzedni, a za miesiqc
grudzieil 2019 r. do 05 slyeznia 2020 r. "
10.Czy istnieje moiliwosc odstEjpienia od wymogu przedstawiania na kaide iEjdanie swiadeetw jakosei oferowanych
paliw (umowa § 5 ust 2), gdyi dokumenty dotyez~ dostarezonej pewnej partii paliwa i s~ ogolnodost~p ne na kaidej
staeji a wi~e rowniei i dla Zamawiaj~cego.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie odst~puje od zapisu § 5 ust 2 wzoru umowy. Zamawiaj~cy zastrzega sobie, ze rna prawo
z~dac zaswiadczenia (swiadectwa, eertyfikatu) podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci,
potwierdzaj~cego spelnienie wymagari jakosciowych sprzedawanego paliwa.
Wykonawca powinien posiadac i na zqdanie Zamawiajqcego przedstawic swiadectwo jakosci.
Standardem stacji paliwowych ORlEN jest wyeksponowanie swiadectw jakosci w miejscu
ogolnodost~pnym, jednak nie wszystkie stacje paliwowe przestrzegajq powyzszej zasady.

11. ezy islnieje motliwosc zmiany zapis6w w umowie w § 5 usl. 3 oraz § 6 usl 3 zaakceplowanie procedury
reklamacyjnej 0 nasl~pujEjcej lresci
"Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia
ewenlualnych szk6d Wykonawca , po pisemnym zawiadomieniu przez ZamawiajEjcego 0 podejrzeniu zlej jakosci
paliwa, przeprowadzi posl~powanie reklamacyjne. W lerminie 14 dni od dnia zgloszenia reklamacji Wykonawcy wyda
decyzj~ 0 uznaniu lub odrzuceniu zgloszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpalrzenie reklamacji wymaga zebrania
dodalkowych informacji, w szczegolnosci uzyskania ad ZamawiajEjcego lub Operalora slacji paliw, Wykonawca
rozpalrzy reklamacje w lerminie 14 dni od dnia uzyskania Iych informacji. W przypadku uznania roszczenia
ZamawiajEjcego Wykonawca naprawi szkod~ do wysokosci udokumenlowanej odpowiednimi rachunkamilfaklurami.
ZakOliczenie po sl~powania reklama cyjnego u Wykonawcy nie zamyka posl~powania na drodze sljdowej".
Odpowiedz:
ZamawiajEjcy nie wyraza zgody na zmian~ postanowie,; w § 5 ust.3 oraz § 6 ust.3 wzoru umowy.
12. ezy ZamawiajEjcy dopuszcza motliwosc usuni~cia w § 7 usl 4 drugiego zdania, gdyt zmiana slawek podalku VA T
jesloglaszana w dzienniku uslaw, dosl~pnym dla katdego ?
Odpowiedz:
ZamawiajC\cy wyraza zgod~ na zmian~ postanowieri w § 7 ust.4 wzoru umowy.
§ 7 ustA otrzymuje brzmienie:
"W przypadku wystEjpienia okolicznosci okreslonych w us!. 3 pkt 1 ceny jednostkowe netlo paliw plynnych
zostajq powi~kszone lub pomniejszone 0 kwot~ podatku VA T wynikajqcq z obowiqzujqcych przepis6w,
ad dnia ich wejscia w zycie."
13. ezy ZamawiajEjcy dopuszeza moiliwosc na dodanie w § 6 usl 1 pkl 1 i 2 zapisu adekwalnego do wskazanego,
ale dzialajEjcego na korzysc Wykonawey?
Odpowiedz:
ZamawiajEjey nie wyraza zgody na zmian~ postanowie,; w § 6 ust.1 oraz § 6 ust.3 wzoru umowy.
14.ezy ZamawiajEjey dopuszeza moiliwosc dodania kolejnego usl~pu w § 6 0 Ire sci: "Niezaletnie od sposobu
rozliczenia kar umownyeh, Sirona wysl~pujEjea z tEjdaniem zaplaly kary umownej wyslawi na rzeez drugiej Sirony
nol~ ksi~gowq (obeiEjieniowEj) na kwol~ naletnyeh kar umownyeh. "?
Odpowiedi::
Zamawiaj<\cy wyrai:a zgod~ na dodanie w § 6 wzoru umowy ust. 4 0 nast~pujqcej tresci:
"Niezaleinie ad sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wyst~pujqca Z i'ldaniem zaplaty leary umownej
wystawi na rzecz drugiej Strony not~ ksitl90W'I (obci(ficn;owv na kWDt*! naleinych kar umownych."?

15. ezy ZamawiajEjey dopuszeza motliwosc dolljezenia jut do wlasciwej umowy (po wyborze oferenla) zalEjeznika
w poslaei ogolnyeh warunkow sprzedaiy i uiywania kart paliwowyeh Wykon awcy - w odniesieniu do kweslii nie
uregulowanyeh w umowie (wskazany regula min slanowi zalEjeznik niniejszej korespondeneji)?
Odpowiedz:
Tak.

