
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

         Dotyczy:   postępowania  przetargowego ZP – URB-3/2017 na zadanie pn.
                         Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie

paliwa do pojazdów  ( w tym specjalistycznych 
o wys. do  4,0 m ) URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie

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

PYTANIE: 1

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:

NIE – terminy wydawania kart paliwowych zbyt długie.

PYTANIE:  2

Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  odstąpienia  od  zapisu  (§  2  ust.  1-6  )i
zaakceptowania przyjęcia systemu rozliczeń opartego na Programie „Twoja Lokalna
Stacja”.?
Program „Twoja  Lokalna  Stacja”  jest  ofertą  skierowaną  do  Zamawiającego,  który
deklaruje zakupy wyłącznie ON w wysokości minimum 10 000 l miesięcznie na jednej
wybranej  stacji  paliw.  W  ramach  oferty  „Twoja  Lokalna  Stacja”  cena  tankowania
naliczana jest na bazie SPOT (ceny hurtowej PKN ORLEN) publikowanej na stronie
internetowej www.orlen.pl, powiększonej o podatek VAT i stały narzut zaproponowany
Zamawiającemu  i  wpisany  do  umowy.  Cena  płacona  przez  Zamawiającego  na
„Twojej  Lokalnej  Stacji”  będzie  zatem uzależniona  od wysokości  SPOT w danym
dniu. 
Zamawiający  ma  więc  możliwość  sprawdzania  na  bieżąco  obowiązującej  ceny
hurtowej netto oleju napędowego jak również korzystania z danych archiwalnych za
pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy

ODPOWIEDŹ:

NIE – Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 1-6



PYTANIE: 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 3 ust. 1  poprzez dodanie
proponowanej treści: ,, „Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego.”?

ODPOWIEDŹ:

TAK –  § 3 ust.1  otrzymuje brzmienie:
„Rozliczenie  za  sprzedane  paliwo  dokonywane  będzie  fakturami  VAT dwa
razy w miesiącu. Pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 do 15 dnia
miesiąca, dugi natomiast od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży
uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”

PYTANIE: 4

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:

NIE.

PYTANIE: 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 3 ust. 3  i zaakceptowania
poniższego:,,  Zaakceptowania  terminu  płatności  21  dni  od  daty  wystawienia
faktury” ?
 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  przy czy zapis § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:



„Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura płatna  w terminie
21 dni od daty jej wystawienia. Zamawiający zobowiązany jest doręczyć fakturę VAT w
terminie 3 dni od daty wystawienia.”

PYTANIE: 6

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  odstąpienie  od  zapisu  w  §  4  oraz  ofercie
przetargowej- elementy dodatkowe  i zaakceptuje  przedstawianie na każde żądanie
świadectwa  jakości  oferowanych  paliw,  gdyż  dokumenty  dotyczą  dostarczonej
pewnej  partii  paliwa  i  są  ogólnodostępne  na  każdej  stacji  a  więc  również  i  dla
Zamawiającego.? 

ODPOWIEDŹ:

NIE.

PYTANIE: 7

Czy istnieje możliwość odstąpienia od  zapisu w umowie w § 5 ust.1  i 
zaakceptowanie procedury reklamacyjnej o następującej treści

„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego 
paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym 
zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi
postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji 
Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W 
przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w 
szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca 
rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W 
przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do 
wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie 
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze 
sądowej”.

ODPOWIEDŹ:

NIE.

PYTANIE: 8.

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę w ofercie przetargowej  w elementach
dodatkowych  pkt.1  poprzez  odstąpienie  od  asygnat  i  zaakceptowania  załącznika
zaproponowanego  w  pytaniu  nr.  4  oraz  odstąpienie   od  dostarczania  kserokopii
faktury dostawy paliwa wystawionego przez dostawcę?

ODPOWIEDŹ:

NIE.

PYTANIE:  9.

Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisów  dotyczących monitoringu 
(oświadczenie) Pragnę poinformować, iż ze względu na ustawę o ochronie danych 



osobowych zapis z kamer udostępniany jest wyłącznie na wniosek prokuratury. Dane
archiwizowane są za okres trzech miesięcy.?

ODPOWIEDŹ:

NIE – zgodnie z zapisem  art. 32 ust.1  i art. 33 Ustawy o ochronie danych 
osobowych  tj. z dnia 13  czerwca 2016 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz.922 ) 

PYTANIE: 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  odstąpienie od zapisu w oświadczeniu nr. 1 
pkt.7, ponieważ nie ma zastosowania u Wykonawcy.?

ODPOWIEDŹ:

NIE.

PYTANIE: 11.

Czy  Zamawiający  zaakceptuje  w  odniesieniu  do  projektu  umowy:  „W  sprawach
nieuregulowanych w niniejszej  Umowie  stosuje  się  przepisy Ogólnych Warunków
Sprzedaży  i  Używania  Kart  Flota  PKN  ORLEN  S.A.  z  dnia  01.07.2014  r.
Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania
Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 01.07.2014r?

ODPOWIEDŹ:

NIE.

           Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.  


