Sprawa nr 271.1.2015.PN

Kampinos, dnia 29 stycznia 2015 r.

Informacja- Wyjaśnienie
Dotyczy:
Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.: „Zakup paliw płynnych dla pojazdów
Urzędu Gminy Kampinos w roku 2015.,
Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje
wszystkich wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, że
dnia 28 stycznia 2015r. r. wpłynęła prośba o udzielenie informacji następującej treści:

Pytania:
1.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w umowie § 2 na : „Strony
ustalają, że w okresie obowiązywania umowy dostawy paliw przy użyciu kart paliwowych
odbywać się będą po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw
Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w
wysokości … % za jeden litr paliwa (od ceny brutto)” tym samym usuwając ust. od 1 do 4.
Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych są dokonywane przez
Zamawiającego w/g cen detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw
Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu, jeżeli
zostanie udzielony przez Wykonawcę.
2.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania w umowie w § 2 ust.5 poprzez
dodanie zapisu:…rozliczenia bezgotówkowe na podstawie „dowód wydania(wydruków
z terminala”?
3. Czy zamawiający zaakceptuje usunięcie w umowie § 6 ust.2 pierwszego zdania:” Faktura
za dostarczane paliwa będzie wystawiana za okres rozliczeniowy wynoszący jeden miesiąc
kalendarzowy, po upływie okresu rozliczeniowego”, gdyż w drugim zdaniu mamy dwa
okresy rozliczeniowe.
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w umowie § 6 ust.3 zdania drugiego
i trzeciego?
Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego zastrzeżenia, co do niezgodności transakcji
(błędów), nie zwalnia z obowiązku terminowego uregulowania należności wynikających
z umowy. W przypadku gdy faktura/zbiorcze zestawienie transakcji wystawione przez
Wykonawcę zawiera błędy/niezgodności Zamawiający zgłasza do Wykonawcy pisemne
zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/zbiorczego zestawienia transakcji.
W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę
korygującą.

5. Czy istnieje możliwość w umowie w § 6 ust. 3 skrócenia terminu płatności do 14 dni
liczonego od wystawienia faktury?
Biorąc pod uwagę zadeklarowane ilości paliw przedstawione w siwz oraz wewnętrzne
procedury Wykonawcy, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego i zaproponować
termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury.
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość
przekazywania Zamawiającemu faktury VAT (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
dokładnie takie same dane, zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej i oczywiście
skraca czas oczekiwania.
Wykonawca udostępnia również interaktywną stronę internetową, na której umieszczany jest
obraz faktury natychmiast po jej wygenerowaniu. Wprawdzie nie jest to dokument księgowy
w rozumieniu ustawy o rachunkowości i nie może być traktowany jako faktura VAT dla
rozliczeń podatkowych. Jednak obraz faktury jest wierną kopią oryginału i może posłużyć do
wstępnego rozliczenia transakcji.
6. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę w umowie w § 6 ust. 6 na: „Strony ustalają, że
w okresie obowiązywania umowy dostawy paliw przy użyciu kart paliwowych odbywać się
będą po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w
momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości … % za
jeden litr paliwa (od ceny brutto).”
7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do umowy w § 8 zdania o 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."
8.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania i włączenia do
treści umowy regulaminu Wykonawcy „Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart
Flotowych PKN Orlen S.A. z dnia 01.07.2014 w zakresie niesprzecznym z postanowieniami
SIWZ i umowy?
9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania w umowie w § 10 ust. 1 pkt. 4
zapisów poprzez dodanie na końcu zdania treści: …”za wyjątkiem przerw spowodowanych
przejściowym zamknięciem stacji z powodu dostawy paliwa lub awarii jej systemu obsługi”.
Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad. 1 Zamawiający modyfikuje zapisy treści w § 2 umowy w tym zakresie.
Ad. 2 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem § 2 ust. 5 pozostawił dowolność
dotyczącą podstawy rozliczenia bezgotówkowego. Wyłoniony Wykonawca sam określi na
jakiej postawie dokona sprzedaży paliwa.

Ad. 3 Zamawiający akceptuje usunięcie pierwszego zdania z w § 6 ust. 2 umowy.
Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości usunięcia z § 6 ust. 3 zdania drugiego
i trzeciego umowy.
Ad. 5 Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 3 umowy w tym zakresie.
Ad. 6 Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 6 umowy w tym zakresie.
Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści § 8.
Ad. 8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości włączenia do treści umowy regulaminu
Wykonawcy „Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flotowych PKN Orlen S.A. z dnia
01.07.2014 w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy.
Ad. 9 Zamawiający nie modyfikuje § 10 ust. 1 pkt. 4 umowy w tym zakresie.

