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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie 
_ 
przetargu nieograniczonego na:

,,Zihuppuii* ptynnycn do pojazd6w sluibowych ZDM w 2019 r"'

Numer postgpowa nia DP Zl 128/PN/1 I 5/1 8'

Miasto Stoleczne Warszawa - Zatz4dDr6g Miejskich w 'nvi4zku zpytaniartti zadanymi

przezwykonawc6w zgodni e z art.38 uit. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004t' Prawo

zamttwiitrpublicznyctr(Dz. tJ. z20l8r. poz. 1986) wyjaSnia tres6 SIWZ.

Pytanie 1:

W nawi4zaniu do SIWZ Ftozdzial 7. Pkt. 7.2.3, Wykonawca informuje, iZ nie jest w

posiadaniu stacji paliw na terenie Warszawy w dzielnicy Bialolgka.
'Czy 

Zarrrawiajqci uzna warunek za spetnitny i v,ryrazi zgodg na korzystanie ze wszystkich

stacji paliw w calej sieci PKN Orlen S.A'?

Odpowiedf:
Zamawiaiqcy nie uzna warunku.

Pytanie 2:
iry Zamawiajqcy dopuszczaj4c moZliwoSi dokonywania zakupu paliwa w formie

bezgot6wko*.j-ptry uzyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane

,orluty w ci4gu- 14 dni roboczych od przedloZenia wniosku/zam6wienia na karty ptzez

Zamiwiajq..go po podpisaniu umowy, lub przedloZenia wnioskr:/zam6wienia w przypadku

blokady aane; t urty luttuta, zmiarra danych i itp.) lub zam6wienia nowej katty, przy

jednoczesnej akceptacji oplaty za katty'.
* 0 zl netto za kartg now4,
* I0 zl netto za kartg wymienn4 (na skutek zagubienia,V'radzie|y, zmiany dotychczasowych

danychetc.) $ 3 ust. 1, $ 4ust. 1, $ 6ust.4, $ 9ust.5
Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie Wr aha zgo dY .

Pytanie 3:
izy Zanawiaj4cy dopuszcza mo2liwoS6 modyfrkacji zapis6w po wyborze oferenta w, $

ust. 5, $ 5 ust. I oraz $ 7 ust.1-2, $ 8 ust.1 poprzez usunigcie slowa:,,kwit6w WZ"
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zaakceptuje poni2szy spos6b tozliczania transakcji bezgot6wkowych jaki funkcjonuje u

Wykonawcy.? , ,- _ _^r^.
WuZaa transakcja bezgot6wkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru

transakcji bezgot6wko"*"j, daty, miejsca, wartoici i iloSci zakupionych produkt6w lub uslug'

dokonanie przez uzytkownika kart flotowych transakcji bezgot6wkowej potwierdzone

zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem' UZytkownik kart flotowych, sprawdzi

prawidtowoS6 danych w nich zawartychi otrzyma jego egzemplatz'"

Dokument wydania paliwa generowany jest po zatiierdzeniu transakcji poprawnym kodem

pIN, w zwiqzku z czymli" -u koniecznoSci potwierdzania dokumentu' PoprawnoSd

dokonanej transakcj i wskazuj e zapis/informacj a: "KOD PIN POPRAWNY"'

ponadto Wykonawca informuj e, Le zaLqcznik do faktury stanowi4cy jej integraln4 czqs('

zawiera wkaz wszystkich zakup6w z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na

poszczeg6lne karty puli*o*. , tj; numery kart, numery rejestracyjne pojazd6w, ilos6 i ceny

jednostkowe brutto'zakupionych paliw lub liczUq towar6w i uslug, wartoS6 (netto' brutto'

VAT) paliw (towar6w i ushg), pozycjg faktury, siacja, data i godzinatankowania' Dla danej

poryliifaktury wskazanai.ri*uttoS6 brutto pizedopustem, wartoSi opustu, wartoS6 (brutto'

VAT, netto) Po oPuScie.

Imig i nazwisko kierowcy nie jest wskazywane w zalqczniku do faktury a wylqcznie na

bilingu elektronicznym dostgpnym ti poSrednictwem spersonalizowanej witryny

interietowej, o ile karty wydane tytyUy na nazwiska i imiona uZytkownikow (karty typu K)'

Istnieje rowrriez mozliwos6 zakodowania nazwisk os6b kieruj4cych pojazdami w tzw' MPK

(miejica powstawania koszt6w), kt6re mogtyby by6 przypisane na stale do kart'?

Stan licznik anie znajduje sig w zal4czniku do faktury tylko na paragonie/ wydruku z

terminalu olazw zestawieniu transakcji jakie znajduje sig na Portalu. Wykonawca po

podpisaniu umowy udostgpnia elektroniczny system do Portalu,

i.lu rul4.rniku nie mu adiisu stacji tylko miejscowoSi i numer stacji, natomiast adres stacji

znajduje sig na paragonie/wydruku z terminala.

Cry Zi^u*iaiqcy zaakceptuje opisany powyZej spos6b ewidencjonowania transakcji

bezgot6wkowych.?
OdpowiedZ:
Zarrawiajqcy nie przewi duj e moZliwo Sci modyfi kacj i.

Pytanie 4:
izy Zamawiajqcy dopuszcza mozliwoSi odst4pienia od zapis6w w $ 6 ust. 7, poniewaLze

wzglgdu na ustawg o bchronie danych osobowych zapis zkamer udostqpniany jest wylEcznie

na wniosek prokuratury i organ6w Scigania.?

OdpowiedZ:
Zarnaw raj 4cy ni e dopuszcza mo zl iwo S c i o d st4p i e ni a.

Pytanie 5:
izy ZamawiajEcy wyrazi zgodg na zmianE zapisu w $ 7 ust. 3 na proponowany: ,,Sptzeda?

paliw odbywai sig bgdzie po cenach obowi4zuj4cych na danej stacji paliw Wykonawcy w

momencie rcalizacji transakcji, przy uwzglgdnieniu stalego opustu w wysokoSci .... PLN na

paliwa (od ceny brutto)." Upust ten jest staly przezcaly okres obowi4zywania umowy".?

OdpowiedZ:
Zamawiil4cy nie wyr aLa zgo dY
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Pytanie 6: 
'''"o'i zo^de na donl w $ 7 ust' 4 poprzezakceptacjq 2

izy Zamawtai4cy wyrazi zgodE na doprecyzowarue zaplsu'

okresach rozliczeniowych: I okres rozliczen\o*y oi I d; 15 dnia miesi4ca' lI okres

rozliczeniowy od 16'do ostatniego dnia miesi}ca, na podstawie sporz4dzonego przez

Wykonawca rapofi; transakcji. rat turu bEdzie uwzglgdniala iloS6 zakupionych w danym

okresie paliw. za datg sprzedazy urnul. sig ostatni iziefr danego okresu tozliczeniowego'?

0dpowiedZ:
Zamawiai 4cY nie vtYt aha zgo dY'

W}:/j*iaiqcy wyrazi zgodgna. zmiang zapisu y $ 8 ust. 2 i zaakceptowania terminu

platnoSci 2l dniod daty wy'stawient",itiy"czym za datq sprzeda|y uznaje sig ostatni dzieft
-dutt.go 

okresu rozliczeniowe go" ?

W oferowanym systemie tJzliczania transakcji bezgot6wkowych termin platnoSci od daty

wplywu faktury nie funkcjonuje z uwagi na Lrak iroZliwoSci rejestrowania daty wplywu

faktury do siedziby Zamawiaj4cego i ziiqzanei z tym windykacji nale2noSci w przypadku

wystgpuj 4cYch Przeterminowafr'
w celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur JAT, Wykonawca daje mo2liwos6

otrzymywan iu prr"r- iumawiaj4cego iukiury sprzeda1y (w tym faktury korygujqcej/duplikatu)

wystawianej w formie el ektronicz nq, trw' e - faktura'

E-faktura posiada tak4 sam4 wartoS6 pIawII4, jak faktura w formie papierowej ' zawietale

same dane w z*i41;u', 
"ryizastqpuje 

tradycyjny dokument w wersji papierowej' E-faktura

umieszczana jest na specjalnie pr.irou"ronym i'ortalu,maksymalnie jeden dzieh roboczy po

wystawieniu w systemte rczliczeniowo - ksiggowym Wykonawcy'

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wY t aza zgodY'

Pytanie 8:
Czy Zamawiaj4cY v'rYtazi zgodq na

zaplaty fakturY uznqe sig

OdpowiedZ:
Zamawiai4cy nie wYtaZa zgodY .

Pytanie 9:
izy Zarrrawiajqcy vrryrazizgodg na zmiang zapisu w $ 9 ust. 5 poprzez wydluZenie czasu

dostarczania kart z 5 do 14 dni.? Wykonawca stara siE dostarczy(, karty jak najszybciej,

jednak mog4 nast4pii okolicmoS ci niezalelzne od Wykonawcy' poniewaZ karty dostarczane s4

przysylkE kuriersk4.?
0dpowiedf:
Zamawiai4cy nie wY r a1a zgo dY

Pytanie 10: 
'.x.razi zsode na umowie w $ 10 ust' 2 poprzezCzy Zamawiaj4cy Wrazi zgodq na zmianE zaplsu w

odst4pienie odkary *o*n.f i zaakcepto*uni. procedury reklamacyjnej jaka funkcjonuje u

Wykonawcy:

,,Wykona*.a odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa'

W ."tu naprawienia ewentualnyctr szk6d Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez

Zamawtal4cego o podejrzeniu tt"; .lutoS.i paiiwa, przeprowadzi postEpowanie reklamacyjne'

W terminie 14 dni od dnia zg\oszlnia rekiamacji Wykonawcy wyda decyziE o uznaniu lub

odrzuceniu zgloszonej reklamacji. W przypadku gdy tozpatrzenie reklamacji wymaga

r.J.22l5s-89-327

nl

zmiang zapisu w $ 8 ust 3 na proponowaly" ,,Za dzieh

dzieh 
^ umaria rachunku Zamawiaiqcego'"?



znbrania dodatkowych informacji, w szczeg6lno$ci uzyskania od Zamawiai4cego lut
Operatora stacji paliw, Wykonawcarczpatny reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania

tyctr informud:ii. W pr4ypadku uznania roszczenia Zamawraj1cego Wykonawca naprawi

rrtoaE do wysokoSci-udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturarni. Zakoiczsnie

postgpowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamykapostgpowania na drodze s4dowej".

Odpowiedf:
Zamavnajqcy nie wyraza zgodY.

Pytanie 11

izy Zamatnaj4cy dopuszrza,moiAiwoS6 dol4cz-enia }u? do wla$ciwej umowy (po wyborze

oferenta) ntaimikaw postaci Og6lnych Warunk6w Sprzedairy i U2ywania Kart Paliwolvych

Wykonawcy z dnia 24:05.2018 r - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie

(wskazany regulamin stanowi nlacn*niniejszej korespondencj i)?

Odpowiedi:
Zamawraj4cy nie wyrcin zgodY .
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