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Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup paliwa
w obrocie bezgotówkowym dla samochodów służbowych PARP”, Znak sprawy: p/41/BA/2018
I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”, w związku z pytaniami,
które wpłynęły do Zamawiającego, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony (Opis przedmiotu zamówienia pkt. 7) jeżeli,,
potwierdzenie transakcji’’- wydruk z terminalu będzie zawierał:
numer transakcji bezgotówkowej, datę, miejsce, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług
dokonanych przez użytkownika kart flotowych?
Wykonawca informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część zawiera wykaz
wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty
paliwowe, t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, 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.
Imię i nazwisko kierowcy nie jest wskazywane w załączniku do faktury a wyłącznie na bilingu
elektronicznym dostępnym za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, o ile karty
wydane byłyby na nazwiska i imiona użytkowników (karty typu K).
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza, aby potwierdzenie transakcji zawierał dane numer transakcji
bezgotówkowej, datę, miejsce, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług dokonanych przez
użytkownika kart flotowych.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony (Opis przedmiotu zamówienia pkt. 8), jeżeli dzienny
limit na paliwo będzie wynosił określoną przez Zamawiającego ilość litrów, ponieważ nastąpiła
zmiana limitów u Wykonawcy. Nie ma ilości transakcji jest: limit ilościowy dla produktów
paliwowych
(w litrach) dzienny i miesięczny oraz bez limitu?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza limit ilościowy dla produktów paliwowych (w litrach) dzienny i
miesięczny oraz bez limitu.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 3 ust.9 poprzez usunięcie słowa: ,,… wpływu
faktury do siedziby’’, ponieważ w oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych
termin płatności od daty wpływu 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.?
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W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania
przez Zamawiającego faktury sprzedaży (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 te same dane
w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana jest na
specjalnie przeznaczonym Portalu?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 3 ust.9 wzoru umowy: „Płatność będzie każdorazowo uiszczana po zakończeniu cyklu
rozliczeniowego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 21 dni od daty
wystawienia faktury/wpływu faktury do siedziby Zamawiającego (pod pojęciem „prawidłowo”
Zamawiający rozumie zawarcie wszystkich elementów faktury wymaganych przez obowiązujące
przepisy prawa w tym zakresie)”.
Zgodnie z powyższym zapisem, Zamawiający przewidział dwie możliwości liczenia terminu
płatności,
w zależności od ustalenia z Wykonawcą przed zawarciem umowy.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu § 5 ust. 2 pkt. 2 dotyczącego kary umownej,
ponieważ Wykonawca przyjmując zamówienie do realizacji zobowiązuje się wykonać je należycie
i zgodnie z wymogami. Niemniej jednak mogą zaistnieć nieprzewidywane przez Wykonawcę
okoliczności, na które przysługuje proces reklamacyjny?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 „uPzp” zmienia zapis znajdujący się w § 5 ust. 2 pkt
2) wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ:
„za zwłokę w dostarczeniu przez Wykonawcę karty, o której mowa w §2 ust. 2 – w wysokości 25 zł za
każdy dzień zwłoki w dostarczeniu karty; przy czym zwłoka to nie może przekroczyć 15 dni roboczych
od dnia otrzymania wniosku lub zgłoszenia poprzez portal internetowy”.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu w § 5 ust. 2 pkt. 3) lub wyłączenia od opłaty
karnej przypadków uszkodzenia karty, awarii terminalu, braku opłaty faktury w określonym terminie
lub innych przypadków niezależnych od Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 „uPzp” zmienia zapis znajdujący się w § 5 ust. 2 pkt
3) wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ:
„z tytułu braku możliwości dokonywania transakcji poprzez wydane aktywne karty z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy (np. zablokowanie dokonywania transakcji w przypadku prowadzonego
postępowania reklamacyjnego) – każdorazowo w wysokości 50 zł za każdy dzień braku możliwości
dokonywania transakcji”
II. W związku z pytaniami do SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 oraz
w związku z art. 38 ust. 4a „uPzp”, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w zakresie terminu składania ofert.
§ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii (parter) – ul. Pańska 81/83,
Warszawa.
2. Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2018 r., o godz. 10:30.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez
otwierania.
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4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 26.06.2018 r., o godz. 11:00.
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie
w recepcji Zamawiającego na co najmniej 5 minut przed terminem określonym w ust. 4.

Zapis znajdujący się w § 11 ust. 4 SIWZ uzyskuje brzmienie: „Oferta powinna być sporządzona
czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Strony
oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte,
zbindowane). Koperta, w której znajduje się oferta, winna posiadać oznaczenie: UWAGA
PRZETARG: „Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla samochodów służbowych PARP”,
oznaczenie sprawy: p/41/BA/2018, Nie otwierać przed dniem 26.06.2018 r. przed godz.11:00”.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej
strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z
dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci
kopii poświadczonej notarialnie”.
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