Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy
36-072 Świlcza 168, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie
tel. 017 85 – 60 – 332
fax. 017 86 – 70 – 111

Świlcza, dn. 28.11.2019 r.

ZWiK 141/11/2019
Modyfikacja treści siwz nr 1

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę, nazwa zadania:
Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek
sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy
Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 19 listopada 2019 roku w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 624264–N-2019, w siedzibie Zamawiającego na
tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.bip.swilcza.com.pl.
Planowany termin składania ofert: do 2 grudnia 2019 r. do godz. 08:00.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Świlczy zmienia oraz wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
W dniu 25 listopada 2019 roku wpłynęła do Zamawiającego prośba
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Treść pytania nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa i produktów
pozapaliwowych w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje,
aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 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, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za
karty:
* 0 zł netto za kartę nową,
* 10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy
Odpowiedź:
Nie
Treść pytania nr 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 2 ust. 1 projektu umowy doprecyzować
zapis: „Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy sprzedaż paliw przy
użyciu kart paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych brutto

obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji,
przy uwzględnieniu stałego rabatu w wysokości …..zł brutto za jeden litr paliwa.”?
Odpowiedź:
Nie
Treść pytania nr 3:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w par 2 ust. 1 i par 4 ust. 3 projektu umowy dokonać wyłączenia załącznika nr 2 i dokonać zmiany ust. 3 par 4, gdyż w przypadku
bezgotówkowego zakupu paliw przy użyciu kart paliwowych potwierdzeniem
dokonania transakcji jest wydruku z terminala, tj. dowód wydania, który zawiera:
adres stacji paliw, numer karty, na którą dokonywana była transakcja, numer
rejestracyjny samochodu, kwota do zapłaty, ilość wydanego paliwa, wartość
wydanego paliwa, data i godzina transakcji. Zbiorcze zestawienie transakcji stanowi
natomiast załącznik do faktury, który zawierać będzie m.in.: datę pobrania paliwa,
numer rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto z
dystrybutora w dniu tankowania, numer karty paliwowej, należny rabat cenowy.
Dodatkowo informuję, iż dowody wydania (wydruki z terminala) nie zawierają
imienia i nazwiska upoważnionej osoby dokonywania transakcji (a numer karty) i nie
są podpisywane przez pracowników Zamawiającego ani przez pracowników stacji
paliw Wykonawcy.
Odpowiedź:
Nie
Treść pytania nr 4:
W odniesieniu do zapisów SIWZ i projektu umowy (§ 4 ust. 1), informujemy, że
Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach,
umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy
Zamawiający może zaakceptować taką sytuację, że w przypadku ewentualnej
modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji, Zamawiający dokonywać
będzie transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji
wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka
ewentualność)?
Odpowiedź:
Nie
Treść pytania nr 5:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu (§ 5 ust. 1 projektu umowy) na
proponowany przez Wykonawcę: „Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla
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Transakcji Bezgotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego przy użyciu Kart
Paliwowych: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 dnia miesiąca
kalendarzowego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Faktury będą miały
formę zbiorczą, Wykonawca dołącza każdorazowo zestawienie transakcji zawierające
przedstawiające adres stacji paliw, numer karty, na którą dokonywana była transakcja,
numer rejestracyjny samochodu, kwota do zapłaty, ilość wydanego paliwa, wartość
wydanego paliwa, data i godzina transakcji” oraz usunięcie tym samym z zapisu § 5
ust. 2 projektu umowy zwrotu: „o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy”?
Odpowiedź:
Nie
Treść pytania nr 6:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od
daty wystawienia faktury (§ 5 ust. 3 projektu umowy)?
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość
przekazywania Zamawiającemu faktury VAT 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 nie wyraża zgody na termin płatności 21 dni od daty wystawienia
faktury.
Treść pytania nr 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie zmiany w § 5 ust. 6 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?
Odpowiedź:
Nie
Treść pytania nr 8:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 6 ust. 1 projektu umowy
następujących wyłączeń stosowania zapisu: przyjęcie paliwa na stację, remont stacji
paliw, wyłączenie z użytkowania, awaria, brak zasilania?

Odpowiedź:
Nie
Treść pytania nr 9:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej zawartej w
§ 6 ust. 2 projektu umowy do 10 % wartości niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź:
Nie
Treść pytania nr 10:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kary umowne zawarte w § 6 projektu umowy
naliczane były od niezrealizowanej części umowy ?
Odpowiedź:
Nie
Treść pytania nr 11:
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w § 6 projektu umowy dodać zapis adekwatny do
wskazanego zapisu w § 6 ust. 2, przy czym działający na korzyść Wykonawcy?
Odpowiedź:
Nie
Treść pytania nr 12:
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w § 6 projektu umowy dodać kolejny ustęp 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."?
Wykonawca informuje, że postępowanie reklamacyjne jest traktowane i rozpatrywane
jako odrębny proces. Wszelkie koszty i kary umowne zastrzeżone na rzecz
Zamawiającego są wypłacane z odrębnego konta Wykonawcy. Potrącanie kar
umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bez wystawionej noty
księgowej może być traktowane jako niezapłacenie faktury i spowodować naliczenie
odsetek ustawowych za zwłokę?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego ustępu.
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Treść pytania nr 13:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisu w § 8 postanowień umowy o
poniższej treści i załączenie w formie załącznika klauzuli informacyjnej (stanowi
załącznik niniejszej korespondencji)?
Propozycja zapisu: Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu
Wykonawcy jako Administratora danych, w rozumieniu obowiązujących przepisów
prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą,
obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez
Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji
niniejszej umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane
osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z
zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli
informacyjnej stanowiącej Załącznik nr… do niniejszej umowy, przy jednoczesnym
zachowaniu zasady rozliczalności.
Zapis dotyczy wyłącznie obowiązku informacyjnego Wykonawcy wobec
pracowników i współpracowników Zamawiającego, których dane osobowe (dane
osobowe kontaktowe w związku z obsługą umowy) są udostępniane do Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie takiego zapisu do umowy.
Treść pytania nr 14:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisu projektu umowy § 9 ust. 4
projektu umowy, na końcu zdania zwrotu:” po pozytywnie rozstrzygniętym
postępowaniu reklamacyjnym”?
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.
Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania
na drodze sądowej.

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie posiada zastępczych środków transportu i sprzętu, a ze
względu na specyfikę produkcji pracuje w sposób ciągły.
Treść pytania nr 15:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisu § 9 ust. 5 projektu umowy, po
stwierdzeniu „do niezależnej analizy laboratoryjnej” następującego sformułowania:
„przez wybrane przez strony, niezależne, akredytowane laboratorium” ?
Odpowiedź:
Tak
Treść pytania nr 16:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania regulaminu Wykonawcy
dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie
niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?
Odpowiedź:
Nie
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