SEKRETARZ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, 02 listopada 2017 roku
DA-IV-1.272.8.2017
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup paliw do samochodów służbowych tj. benzyny
bezołowiowej i oleju napędowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2018”.

1. Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania.
W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), Zamawiający przekazuje treść
zapytań wraz z wyjaśnieniem:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych 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.).
Użytkownikiem Kart Flota może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, która została upoważniona przez Flotę do dokonywania w imieniu
i na rzecz Floty Transakcji Bezgotówkowych określonych w zawartej Umowie.
Użytkownikiem Kart Flota uprawnionym do posługiwania się Kartą Flota w zależności
od jej typu jest:
a) dla Karty typu „S" - osoba poruszająca się pojazdem o numerze rejestracyjnym zgodnym
z numerem pojazdu umieszczonym na Karcie Flota;
b) dla Karty typu „K" - osoba, której imię i nazwisko zostało umieszczone na Karcie Flota
albo osoba, która posługuje się Kartą Flota wystawioną na kanister lub nazwę
urządzenia/maszyny lub innego sprzętu Floty ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza możliwości pobierania
przez Wykonawcę opłat za wydanie oraz wymianę kart paliwowych.
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Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu dostarczenia kart paliwowych
w § 3 ust. 2?
Wykonawca przesyła karty w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia na
karty. Następnego dnia Wykonawca listem poleconym wysyła piny. Mając na uwadze
zobowiązania wobec innych firm działających w systemie flotowym oraz odległość naszych
firm, Wykonawca chciałby posiadać pewność terminowego dostarczenia kart. Wykonawca
dołoży również wszelkich starań, aby karty dostarczone były w najkrótszym czasie. Aby
uniknąć sytuacji braku możliwości zatankowania pojazdu, Wykonawca proponuje wydanie
karty na okaziciela, tzw. uniwersalnej. Dostosowanej do potrzeb wszystkich użytkowanych
pojazdów i wydawanej przez menadżera floty tylko osobie oczekującej na docelową kartę.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Karty paliwowe, umożliwiające
bezgotówkowy zakup paliw winne być wydane Zamawiającemu w dniu podpisania umowy
lub niezwłocznie po jej podpisaniu jednak nie później niż do dnia 01 stycznia 2018 r.
W gestii Wykonawcy pozostaje dostarczenie Zamawiającemu wniosku o wydanie kart
paliwowych w czasie odpowiednim do jego przygotowania i przekazania Wykonawcy
celem realizacji z zachowaniem terminów zawartej umowy.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w § 6 ust. 2 o następującej treści:
„Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego” ?
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis w istotnych postanowieniach umowy w następujący
sposób:
§ 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Strony umowy ustalają dla transakcji bezgotówkowych następujące okresy rozliczeniowe:
- od 1 do 15 dnia danego miesiąca;
- od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca.
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 1, „netto” na „brutto”,
ponieważ upust wyrażamy w cenach brutto ?
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w istotnych postanowieniach umowy
w następujący sposób:
§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Ceną zakupu paliwa będzie cena aktualna w dniu zakupu (tankowania)
z uwzględnieniem określonego w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszej umowy stałego opustu w wysokości …………. zł brutto od każdego litra
zakupionego paliwa.
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Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie w formularzu ofertowym kwoty upustu
na „upust brutto”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w formularzu ofertowym kwoty
upustu na „upust brutto”.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający zaakceptuje zmiany zapisu w § 6 ust. 3 terminu płatności 21 dni
od daty wystawienia faktury”, ewentualnie 30 dni od wystawienia/sprzedaży ?
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
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 ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 6 ust. 6 o treści: „Za datę zapłaty
uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy” ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający zaakceptuje w § 6 ust. 8 pkt 6) zmianę zapisu: „adres stacji paliw, na której
dokonano transakcji”, na następujący: „miejsce i nr stacji”, ponieważ adres stacji nie widnieje
na załączniku, tylko miejscowość i nr stacji ?
Dokładny adres stacji widnieje na dowodzie wydania.
Dowód wydania zawiera następujące informacje:
 Dokładny adres stacji paliw
 Nr karty, na którą dokonywana była transakcja
 Nr rejestracyjny samochodu
 Kwota do zapłaty
 Ilość wydanego paliwa
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Data i godzina transakcji
Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi
pozostaje na stacji paliw.

Ponadto 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, stacja, data i godzina tankowania.
Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed opustem, wartość 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: Zamawiający dokonuje zmiany w istotnych postanowieniach umowy
wg poniższego:
§ 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca do każdej wystawionej faktury dołączy szczegółowy wykaz wartości sprzedanych
paliw oraz specyfikację dokonanych przez Zamawiającego transakcji bezgotówkowych,
zawierający co najmniej następujące dane:
1) rodzaj zakupionego paliwa,
2) numer rejestracyjny pojazdu,
3) stan licznika,
4) ilość i cenę zakupionego paliwa,
5) datę zakupu,
6) adres lub nr stacji paliw, na której dokonano transakcji.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisu w § 8 ust. 3 po słowach: (…)
„niemożność zakupu paliwa wskazanego w umowie” zapis: „z wyłączeniem: awarii systemu
obsługi, przyjęcia paliwa na stację paliw lub modernizacji stacji paliw Wykonawcy” ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający zaakceptuje w § 8 ust. 2 dodanie po słowach: „kary umownej w wysokości
10%” zapisu: „od niezrealizowanej części wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 2” ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający zaakceptuje w § 8 ust. 3 usunięcie ostatniego zdania (…) „W przypadku
odmowy podpisu pracownika stacji …(…) innej niemożności uzyskania tego podpisu” ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający zaakceptuje dodanie ustępu nr 8 w § 8 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" ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach
nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży
i Używania Kart Flota z dnia 01.07.2014 r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych
Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota z dnia 01.07.2014r ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiający załącza zmienione wg powyższych wskazań załączniki, tj. załącznik nr 1
do SIWZ (Formularz ofertowy) oraz załącznik nr 3 do SIWZ (Istotne postanowienia
umowy).
Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

Sekretarz Województwa Wielkopolskiego
/-/
Tomasz Grudziak
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