Jastrowie, dnia 13.01.2020r

ZAWIADOMIENIE
Zamieszczono na stronie internetowej ZECiUK Sp. z o.o. : http://www.zeciuk.pl
Dotyczy :
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
Zaopatrywanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu w
olej napędowy do pojazdów i maszyn w okresie 2020r i 2021r
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 500528-N-2020 z dnia 07.01.2020r
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający na podstawie postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 i 6 SIWZ udziela
wyjaśnienia :
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisu projektu umowy par. 1 ust. 5 , na
końcu zdania zwrotu:” po pozytywnie rozstrzygniętym postępowaniu reklamacyjnym”
lub „po potwierdzeniu złej jakości paliw przez niezależne, akredytowane laboratorium
wybrane przez Strony”?
Odp.
Zamawiający dokona zmiany w treści wzoru umowy.
2. W odniesieniu do zapisów SIWZ i projektu umowy (par. 2 ust. 1) informujemy, że
Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich stacjach sieci
Wykonawcy w całej Polsce, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart
paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację, że w przypadku
ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży wskazanej stacji, Zamawiający
dokonywać będzie transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej
siedziby Zamawiającego (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka
ewentualność)?
Odp.
Nie. Realizacja zamówienia obejmuje tankowanie paliwa do zbiorników pojazdów i maszyn,
które nie maja możliwości przemieszczania się na większe odległości niż w obrębie miasta
Jastrowie.
3. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych (par. 3) zaakceptuje, aby karty paliwowe
wydane zostały w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na
karty przez Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym, do którego
Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu umowy, lub przedłożenia
wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.)
lub zamówienia nowej karty ?
Odp.
Tak.
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisu w par. 5 ust. 2 następującego
sformułowania na końcu zdania: „Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego
okresu rozliczeniowego.” ?
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Odp.
Tak.
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę dodać do zapisu w par. 5 ust. 4 po słowie: „cen” oraz
„…zł” słowa: „brutto”? Opust naliczany jest od cen brutto obowiązujących na danej
stacji paliw w chwili dokonania transakcji.
Odp.
Tak.
6. Czy istnieje możliwość zmiany w umowie w par. 5 ust. 6, załącznik nr 1 Formularz
Ofertowy pkt 2 ppkt 4) oraz SIWZ rozdz. XIII pkt 1 lit. c) terminu płatności tak, aby
liczony był od daty sprzedaży lub od daty wystawienia faktury, a nie od daty
doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego? Niestety, nie możemy spełnić
wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie rozliczeniowo-księgowym
Wykonawcy termin „od otrzymania” , z przyczyn braku możliwości windykacji
należności, nie istnieje.
Odp.
Tak.
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu zawartego w par. 5 ust. 7,
dotyczącego podawania numeru rachunku Wykonawcy w umowie, gdyż numer ten
widnieje każdorazowo na fakturze VAT ?
Odp.
Nie. Numer rachunku Wykonawcy powinien być zawarty w Umowie.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie zmiany w par. 5 ust. 8 projektu umowy
przy uwzględnieniu, że za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę wpływu
należności na rachunek bankowy Wykonawcy, co usprawni proces regulowania
należności i zapobiegnie przekroczeniu terminu płatności i naliczaniu odsetek za
zwłokę?
Odp.
Nie zmienia się zapisu.
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 6 ust. 2 wydłużając termin
rozpatrzenia reklamacji do 14 dni od zgłoszenia reklamacji lub uzyskania niezbędnych
informacji do rozpatrzenia reklamacji?
Odp.
Tak.
10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w par 8 słów: „odsetki ustawowe” na
„odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odp.
Proponowana zmiana nie ma znaczenia na czynności.
11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy
dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie
niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i wzorem umowy ?
Odp.
Tak, ale pod warunkiem, że żaden z zapisów Regulaminu nie zmienia treści i znaczenia
postanowień SIWZ i wzoru umowy.
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Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ).
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany w treści SIWZ następująco :
1. W załączniku Nr 5 Wzór umowy zmienia się :
1) W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie :
5. W przypadku zatankowania oleju napędowego złej jakości, w wyniku czego
nastąpi awaria lub zniszczenie silnika pojazdu lub maszyny – wykonawca pokryje
Zamawiającemu poniesione szkody po potwierdzeniu złej jakości paliw przez
niezależne, akredytowane laboratorium wybrane przez Strony.
2) W § 5 ust. 2, 4 i 6 otrzymują brzmienie :
2. Rozliczenia wydanego paliwa na Kartach będzie się odbywało bezgotówkowo dwa
razy w miesiącu za okresy od 1 – do 15 i od 16 – do ostatniego dnia miesiąca. Za
datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
4. Rozliczenia będą dokonywane za faktycznie pobrane paliwo wg cen w momencie
realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego przez okres trwania umowy upust
w wysokości ….. zł brutto na jednym litrze pobranego paliwa. Opust naliczany jest
od cen brutto obowiązujących na danej stacji paliw w chwili dokonania transakcji.
6. Zapłata wynagrodzenia za zrealizowaną sprzedaż nastąpi w terminie do …… dni od
daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.
3) W § 6 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie :
W terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca wyda decyzję o
uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji.
2. W rozdziale XIII pkt. 1 lit. c wyraz „złożoną” zastępuje się wyrazem „dostarczoną”
3. W załączniku Nr 1 Formularz ofertowy w pkt. 2 ppkt. 4) otrzymuje brzmienie :
4) oferuję termin odroczonej zapłaty za wykonanie sprzedaży, który wynosi ………. dni od
daty wystawienia faktury dla Zamawiającego,
Prezes Zarządu ZECiUK Sp. z o.o.
Grzegorz Białas
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