
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Sygnatura zamówienia ZP-URB-3/2016

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą:  „Sukcesywna  dostawa  paliw
płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów URBIS Sp. z o.o. w
Gnieźnie”, 

           URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że  w trakcie 
procedury przetargowej  dotyczącej  ww. zadania wpłynęły zapytania, na które 
Zamawiający udzielił odpowiedzi według poniższych:

Pytanie 1.

Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  realizacji  zamówienia  przy  użyciu
elektronicznych  kart  paliwowych  wydanych  przez  Wykonawcę,  jako  narzędzia
bezgotówkowego rejestrowania transakcji Zamawiającego?

Karty paliwowe są narzędziem identyfikacji  Zamawiającego na spełnienie warunku
wskazanego w pkt.  5  oświadczenia nr  1,  w którym Zamawiający wskazał  „stacja
przygotowana jest do tankowania pojazdów w systemie identyfikacji  elektronicznej
bez pośrednictwa pracowników stacji”

Wykonawca  wyda  Zamawiającemu  komplet  kart  wystawionych  na  numery
rejestracyjne pojazdów (lub imienne, lub na Okaziciela) i  zabezpieczonych kodem
PIN. Na stacji pracownik Zamawiającego potwierdza zakup kodem PIN i otrzymuje
potwierdzenie w postaci kwitu WZ.

Wykonawca wyda karty bezpłatnie, w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania
niezbędnych informacji (wykazu pojazdów lub upoważnionych osób), oraz zapewni
możliwość  wydania  kart  dodatkowych  /  nowych  /  kolejnych  również  bezpłatnie.
Dodatkowo  Zamawiający  otrzyma  kartę  uniwersalną,  która  zapewni  ciągłość
tankowania w przypadku zgubienia jednej z kart.

Wykonawca  na  podstawie  elektronicznego  zapisu  transakcji  wystawia  zbiorcze
faktury  VAT.  Zapis  transakcji  ma  miejsce  bez  ingerencji  pracownika  stacji  i
pracownika Zamawiającego, co w przeciwieństwie do ręcznego prowadzenia asygnat
eliminuje ryzyko wystąpienia błędów.

Zamawiający ma dodatkowo stały dostęp do prowadzonego rejestru transakcji  za
pośrednictwem konta internetowego (login i  hasło zostanie przesłane po zawarciu
umowy).

Wykonawca  pragnie  przy  tym  zapewnić,  że  powyższe  rozwiązanie  nie  wpłynie
negatywnie  na  jakość,  ani  koszt  realizacji  zamówienia,  a  karta  paliwowa  jest
instrumentem pozwalającym  na  identyfikację  Zamawiającego  i  rejestrację  danych
zgodnie z jego oczekiwaniami.

ODPOWIEDŹ:

Tak.



Pytanie 2. 

Czy Zamawiający ujednolici terminy płatności oraz fakturowanie wskazane w SIWZ,
wzorze umowy oraz załącznikach i zaakceptuje fakturowanie w okresach 1-15 i 16-
ostatni dzień miesiąca, z terminem płatności 21 dni od daty wystawienia faktury?

Zamawiający Wskazywał terminy 21 dni od odebrania faktury, 14 dni od odebrania
faktury, fakturowanie w cyklach 15 dniowych, oraz od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16
do  ostatniego  dnia  miesiąca.  Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  zachowanie
powszechnie  stosowanych  (dostępnych  u  każdego  oferenta)  warunków płatności:
okresy rozliczeniowe od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca,
oraz termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający ujednolica zapisy:

-   „okresy  rozliczeniowe”  od  1  do  15  dnia  miesiąca  i  od  16  do  ostatniego  dnia
miesiąca

-   „termin płatności”  21 dni  od daty wystawienia faktury,  przy czym Zamawiający
oczekuje, 
    że faktura zostanie dostarczona w termonie 3 dni od dnia wystawienia.

.Pytanie 3.

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek SIWZ Cześć V,  pkt.,  1.11 oraz §4
umowy, jeśli  Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego udostępni  orzeczenie
laboratoryjne  z  badań  wykonanych  na  swój  koszt,  wystawione  nie  wcześniej  niż
miesiąc wstecz?

Wykonawca  posiada  certyfikaty  każdej  dostawy  oraz  na  bieżąco  zleca  badania
niezależnym,  akredytowanym  laboratoriom.  Zamawiający  otrzyma  orzeczenie
laboratoryjne  lub  świadectwo  jakości  na  każde  żądanie.  Jeśli  Zamawiający
zakwestionuje  rzetelność wyników widniejących  w orzeczeniu  ma prawo zlecenia
kolejnych  badań  w  wybranym przez  siebie  laboratorium.  Zachowując  równość  w
traktowaniu  stron  umowy,  Koszt  ponownego  badania  zostanie  pokryty  przez
Wykonawcę jedynie w przypadku, w którym wyniki potwierdzą, że badana próbka nie
spełnia obowiązujących wymagań jakościowych.

ODPOWIEDŹ:

Tak

Pytanie 4.

Czy Zamawiający, w celu wykazania spełnienia warunku SIWZ Cześć VI, pkt., 1.8
uzna za wystarczające złożenie kopii  aktualnej  policy OC wraz z potwierdzeniem
opłacenia składek?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

Pytanie 5.



Czy Zamawiający, mając na uwadze zwiększenie konkurencyjności postepowania i
możliwość  otrzymania  większej  liczby  ofert  przeanalizuje  możliwości  zmian  w
zakresie stosowanych cen?

Wykonawca pragnie wyjaśnić, że rozliczenie wymagane przez Zamawiającego nie
jest  stosowane u większości  Oferentów.  Zamawiający wymagając fakturowania w
oparciu  o cenę wynikającą z faktury firmy zaopatrującej  Wykonawcę uniemożliwił
złożenie oferty większości Wykonawców.

Uprzejmie  informuję,  że  większość  Wykonawców  nie  wystawia  faktur  ręcznie  –
transakcje są księgowane systemowo według dostępnych formuł cenowych, takich
jak cena hurtowa publikowana do powszechniej wiadomości + stała marża, lub cena
obowiązująca na stacji  minus stały rabat. Wystawienia faktury Zamawiającemu, w
oparciu o treści innej faktury w ramach innej umowy nie jest możliwe. Większość
Wykonawców nie  zobowiąże  się  również  do  okazania  faktury  swojego  dostawcy
(mając również na uwadze np. korzystanie z kilku dostawców, faktury łączne za kilka
grup towarowych, faktury zagraniczne itp. Rozliczenia).

Wykonawca  prosi  zatem,  o  możliwość  zaakceptowania  rozliczenia  które  może
zagwarantować  każdy  z  Oferentów,  a  jednocześnie  nie  godzącego  w  interes
Zamawiającego:

Cena hurtowa 1 litra publikowana powszechnie przez PKN Orlen z dnia zakupu +
podatek VAT+ marża brutto.

Zaproponowane powyżej rozliczenie jest powszechnie stosowane i  przejrzyste dla
obu stron umowy. Zamawiający ma stały dostęp do publikowanych cen producenta i
pewność,  że  Wykonawca  zastosował  odpowiednią  stawkę,  w  przeciwieństwie  do
faktur  od  dostawcy  których  Zamawiający  nie  ma  możliwości  zweryfikowania  ich
prawdziwości.

Wykonawca pragnie przy tym zauważyć, że proponowana zmiana jest korzystna dla
Zamawiającego gdyż powoli na otrzymanie większej liczby ofert i w efekcie wybór
oferty z niższą ceną.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający  po  dokonaniu  analizy  rozliczeń  uważa,  że  wymagany  sposób
obliczania  ceny jest   stosowany  i  nie  wpływa  na  ograniczenie  konkurencyjności.
Wobec powyższego Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

Pytanie 6.

Czy  Zamawiający  poprawi  omyłkę  w  załączniku  nr  2  do  oferty  (Wykaz
Zrealizowanych  Zamówień)  usuwając  z  nagłówka „odpowiadając  swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia”?

ODPOWIEDŹ:

Tak  –  zapis  otrzymuje  brzmienie  „odpowiadając  swoim  rodzajem  dostaw/usług
stanowiących przedmiot zamówienia”

Pytanie 7.

Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  złożenia  wykazu  wykonanych  dostaw
zawierającego jedynie dostawy już zakończone?



Wykonawca dysponuje rozbudowanym wykazem dostaw z ostatnich 3 lat oraz listami
referencyjnymi wystawionymi przez Zamawiających. Ponieważ w przypadku dostaw
jeszcze  realizowanych  ważność  takiego  listu  wynosi  zaledwie  3  miesiące
Wykonawca posługuje się jedynie dostawami już zakończonymi.

ODPOWIEDŹ:

Tak.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający zweryfikuje poprawność daty w zestawieniu kosztów – kolumna 3
cena 1 litra na dzień 15-03-2011 r.?

ODPOWIEDŹ:

Tak,  data w kolumnie 3 cena 1 litra na dzień – otrzymuje brzmienie „15.03.2016 r.”

Pytanie 9.

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek §3 ust.  2 umowy,  jeśli  Wykonawca
wystawia fakturę zawierającą wykaz transakcji  oraz załącznik elektroniczny a oba
dokumenty zawierają dane opisane poniżej?

Wykonawca na fakturze umieszcza wykaz transakcji z podziałem i sumą dla każdej
karty  (pojazdu).  Każda  z  transakcji  jest  opisana  numerem rejestracyjnym,  marką
pojazdu,  numerem karty,  stanem licznika  (opcjonalnie),  ceną  jednostkową  brutto,
ilością  pobranego  paliwa,  rodzajem paliwa,  wartością  netto,  brutto  oraz  stawką  i
kwotą VAT.

Dodatkowy załącznik jest przesyłane Zamawiającemu e-mailem w formie pliku typu
Excel umożliwiającego dowolne sortowane danych według potrzeb indywidualnych
Zamawiającego. Plik zawiera dodatkowo datę i godzinę każdej transakcji.

ODPOWIEDŹ:

Tak.

Pytanie 10.

Z  uwagi  na  wniesione  pytania,  konieczność  wniesienia  wadium  zwracam  się  z
prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

ODPOWIEDŹ

Nie.

Pytanie 11.

Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość dokonywania  zakupu  paliwa  w  formie
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych
(karty  wydane  zostałyby  w  ciągu  10  dni  roboczych  od  przedłożenia
wniosku/zamówienia  na  karty  przez  Zamawiającego  po  podpisaniu  umowy.
Natomiast w trakcie realizacji umowy karty wydane byłyby w ciągu 15 dni roboczych
od  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  wymienną  (na  skutek  zagubienia,  kradzieży,  zmiany
dotychczasowych danych etc.), 
ODPOWIEDŹ:
Tak.

Pytanie 12.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  zapisu § 2 ust. 1,2,4, dotyczącą marży i
obliczania ceny paliw.? 
,,Wykonawca dokonuje  sprzedaży paliwa przy użyciu kart  paliwowych po cenach
detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw  Wykonawcy w momencie
realizacji  transakcji,  przy uwzględnieniu  stałego  upustu  w wysokości  ….  PLN na
paliwa (od ceny brutto).”?Wykonawca udziela upustu nie marży.
Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze VAT wystawionej za okres
rozliczeniowy dla  Zamawiającego

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ, patrz pytanie i odpowiedź nr 5. 

Pytanie 13.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  zapisu § 2 ust. 6 i § 3 ust. 4   ponieważ
nie ma zastosowania u Wykonawcy.?
Ze względu na uwarunkowania gospodarcze i rynkowe cena na stacjach paliw może
ulec codziennej zmianie, zaś techniczne uwarunkowania systemowe nie pozwalają
na wcześniejsze informowanie naszych klientów. Proponuję Państwu korzystanie z
interaktywnej strony internetowej  PKN ORLEN S.A., która umożliwi monitorowanie i
śledzenie  na  bieżąco  cen  paliw  w  sieci  stacji.  Dostęp  do  strony  internetowej
przekażemy niezwłocznie i bezpłatnie po podpisaniu umowy o korzystanie i używanie
kart flotowych.

ODPOWIEDŹ:
Nie.

Pytanie  14.
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie  zapisu w § 3 i zaakceptuje
następujące  rozliczeniowego.  Wykonawca  będzie  wystawiał  faktury  dla
Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu: okresy rozliczeniowe trwające: od
01  do  15  dnia  miesiąca  kalendarzowego  i  od  16  do  ostatniego  dnia  miesiąca
kalendarzowego.  Za  datę  sprzedaży  uznaje  się  ostatni  dzień  okresu
rozliczeniowego.?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

Pytanie  15.
Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany   zapisu  w  §  3  ust.  2  poprzez
odstąpienie od konieczności w załączniku do faktury marki pojazdu oraz imienia i
nazwiska i zaakceptowania załącznika w zaproponowanej formie:
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). 
Istnieje również możliwość zakodowania nazwisk osób kierujących pojazdami w tzw.
MPK (miejsca powstawania  kosztów),  które  mogłyby być  przypisane na  stałe  do
kart.?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

Pytanie  16.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 3 ust. 3  i zaakceptowania
poniższego:,, Zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty sprzedaży, przy czym
za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego” ?

 W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od
daty dostarczenia 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.
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.  

ODPOWIEDŹ:
Tak, Zamawiający dopuszcza termin płatności 21 dni od daty wystawienia przy czym
Zamawiający oczekuje, że faktura zostanie dostarczona w termonie 3 dni od dnia
wystawienia.
Zamawiający oczekuje faktur w formie papierowej.

Pytanie  17.
Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawiania na każde żądanie
świadectw jakości oferowanych paliw (umowa § 3 ust 4), gdyż dokumenty dotyczą
dostarczonej  pewnej  partii  paliwa  i  są  ogólnodostępne  na  każdej  stacji  a  więc
również i dla Zamawiającego.? 

ODPOWIEDŹ:
Nie.

Pytanie  18.

Czy istnieje możliwość odstąpienia od  zapisu w umowie w § 4  oraz zaakceptowanie
procedury reklamacyjnej o następującej treści

„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego 
paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym 




