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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z
pozn zm.) informuje, ze wptynety prosby o wyjasnienie tresci SIWZ w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe paliwa do pojazdow WIO6.

Pytanie 1:
Czy Zamawiaja,cy zaakceptuje w odniesieniu do w § 5 ust. 1 Umowy zastapienie obecnego
zapisu nastepuja.cym: ,,Dostawy paliw beda. rozliczane w nastepuja.cych okresach
rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesia.ca, || okres rozliczeniowy od 16
do ostatniego dnia miesia.ca, na podstawie sporzajdzonego przez Sprzedawce raportu
transakcji. Faktura bedzie uwzgledniate ilosc zakupionych w danym okresie paliw, Za date
sprzedazy uznaje sie ostatni dzieri danego okresu rozliczeniowego?"
Odpowiedz na pytanie 1:
Zamawiaja^cy wyraza zgod^ na zmian^ zapisu w § 5 ust. 1 Ogolnych warunkow umowy.

Pytanie 2:
Czy Zamawiaja.cy zaakceptuje w odniesieniu do w § 5 ust. 8 umowy doprecyzowanie , w
nastepuja^cy sposob: Sprzedawca zobowia^zuje si^ do wystawiania faktur VAT po
zakohczeniu danego okresu rozliczeniowego oraz wystawiania korekty poprawnej faktury
VAT w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.?
Odpowiedz na pytanie 2:
Zamawiaja.cy wyraza zgode na doprecyzowanie zapisu w § 5 ust. 8 Ogolnych warunkow
umowy.

Pytanie 3:
Czy Zamawiaja.cy zaakceptuje w odniesieniu do w § 5 ust. 9 Umowy zastapienie stowa
,,ptatnikiem" stowem ,,podatnikiem?"
Odpowiedz na pytanie 3:
Zamawiaj^cy wyraza zgode na zastapienie slowa ,,ptatnikiem" stowem ,,podatnikiem" w § 5
ust. 9 Ogolnych warunkow umowy.

Pytanie 4:
Czy Zamawiaj^cy zaakceptuje dodac jako integraln^ czesc Umowy Ogolne warunki
sprzedazy i uzywania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 1 lipca 2014 r., ktorych odbior
potwierdza ZamawiajaLcy?
Odpowiedz na pytanie 4:
Zamawiaja.cy wyraza zgode jesli cena za wydanie kart paliwowych zostanie wliczona w cene
paliwa lub zostana. wydane bezptatnie.

Pytanie 5:
Czy Zamawiaja.cy zaakceptuje w odniesieniu do § ust.5 zmiane tresci zapisu, Za przedmiot
umowy Zamawiaja_cy zaptaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14
dni od dnia wystawienia faktury?". Wykonawca daje mozliwosc otrzymywania przez
Zamawiaja,cego faktury sprzedazy (w tym faktury koryguja.cej/duplikatu) wystawianej w
formie elektronicznej, tzw. e-faktura. E-faktura posiada taka. samq wartosc prawna^, jak
faktura w formie papierowej, zawiera te same dane w zwiazku z czym zastepuje tradycyjny
dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym



Portalu maksymalnie w nastepnym dniu roboczym po wystawieniu w systemie rozliczeniowo
- ksiegowym Wykonawcy. Ze wzgledu szybkosc jaka. zapewnia komunikacja elektroniczna
terminy wystawienia i otrzymania faktury praktycznie pokrywaja. sie. Strony ustalaja, zaptate
za realizacje zamowienia na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury po
zakohczentu danego okresu rozliczeniowego
Odpowiedz na pytanie 5:
Zamawiaj^cy nie zgadza sie na zmiany w § 5 ust. 5 Ogolnych Warunkow Umowy.

Pytanie 6:
Czy Zamawiaj^cy zaakceptuje w odniesieniu do zapisow umowy informujemy, ze
Wykonawca daje mozliwosc tankowanie paliwa na wszystkich swoich stacjach,
umozliwiaja.cych dokonywanie transakcji przy uzyciu kart paliwowych. Czy Zamawiajqcy
moze zaakceptowac taka, sytuacje i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyt^czenia ze
sprzedazy danej stacji dokonywac transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy pofozonej
najblizej siedziby stacji wytqcznej lub modernizowanej, - przy czym nie koniecznie moze to
bye stacja ,,calodobowa" (w okresie realizacji umowy moze zaistniec taka ewentualnosc -
dostosowanie standardu do wymogow Unii Europejskiej)
Odpowiedz na pytanie 6:
Zamawiaja.cy zaakceptuje taka, sytuacje.

Pytanie 7:
Czy Zamawiaj^cy zaakceptuje w przypadku wyboru oferty Wykonawcy procedure
reklamacyjna, obowia/uja.ca. u Wykonawcy? :"W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiaja.cego odstepstw w jakosci paliwa od obowi^zuj^cych norm, obowia_zuje
nastepuj^ca droga reklamacyjna: reklamacja powinna bye zlozona na pismie (dopuszczalna
jest forma elektroniczna na adres: @ , ktora zostanie potwierdzona
pisemnie) i powinna zawierac uzasadnienie reklamacji oraz z^danie Zamawiaja^cego. Od
momentu przyjecia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i
podjecie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie
reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczegolnosci uzyskania od
Zamawiajqcego lub operatora stacji paliw. Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14
dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca
zobowi^zany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiaja_cego szkody w wysokosci
udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawe). Dla unikniecia
wa.tpliwosci naprawienie szkody przez Wykonawce nie obejmuje utraconych przez
Zamawiaj^cego korzysci. Zakohczenie postepowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie
zamyka mozliwosci dochodzenia swych praw na drodze sajdowej?"
Odpowiedz na pytanie 7:
Zamawiaja_cy zaakceptuje procedure reklamacyjna. obowig.zuj^cq u Wykonawcy, jezeli
zakohczenie postepowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka mozliwosci
dochodzenia swych praw na drodze s^dowej.

Pytanie 8:
Czy Zamawiaj^cy zaakceptuje wprowadzenie zapis6w zwia.zanych z wydaniem kart? Czy
istnieje mozliwosc w odniesieniu do zapisow umowy zaakceptowanie taryfikatora optat za
karty oraz terminu dostarczenia kart ?
- 10 zt netto za karty nowe wydane po podpisaniu umowy oraz kolejne karty wydawane na
nowe numery rejestracyjne lub nowego uzytkownika zamawiane w okresie obowia.zywania
umowy oraz wznowione (wydane po uptywie terminu waznosci).
- 10 z\o za karty zamienne (wydawane w miejsce utraconych, zmiana dotychczasowych
danych) Wykonawca przesyta karty w cia.gu 15 dni roboczych licz^c od dnia ztozenia
zamowienia na karty. Nastepnego dnia Wykonawca listem poleconym wysyta piny. Majqc na
uwadze zobowia.zania wobec innych firm dziarajqcych w systemie flotowym oraz odleglosc
naszych firm, Wykonawca chcialby posiadac pewnosc terminowego dostarczenia kart.
Wykonawca dotozy rowniez wszelkich starah, aby karty dostarczone byty w najkrotszym
czasie. Aby unikna.6 sytuacji braku mozliwosci zatankowania



us. /

pojazdu, Wykonawca proponuje wydanie karty na okaziciela, tzw. uniwersalnej.
Dostosowanej do potrzeb wszystkich uzytkowanych pojazdow i wydawanej przez menadzera
floty tylko osobie oczekuja_cej na docelow^ karte.
Odpowiedz na pytanie 8:

Zgodnie z pkt 13 Szczegotowego opisu przedmiotu zamowienia istnieje mozliwosc
zastosowania tzw. kart paliwowych, jesli ich cena zostanie wliczona w cene paliwa lub
zostang. wydane bezptatnie.

Pytanie 9:
W § 4 ust. 4 Ogolnych Warunkow Umowy Zamawiaj^cy wymaga, aby ceny jednostkowe, o
ktorych mowa w ust. 2, mogty ulec zmianie wyla.cznie w nastepuja.cych przypadkach:

1) Zmiana wysokosci akcyzy,
2) Zmiana stawki podatku VAT,
3) Zmiana cen producenta,

w stopniu wynikaja.cym z tych zmian. Informujemy, ze ceny paliw na stacjach uzaleznione sa.
dodatkowo od sytuacji na rynku lokalnym >raz mocji cenowych stosowanych przez
wtascicieli stacji. W zwiqzku z powyzszym IH^̂ ^H prosi o udzielenie odpowiedzi, czy
Zamawiaj^cy wyrazi zgod? na uwzglednienie tych przyczyn w Ogolnych Warunkach umowy
Odpowiedz na pytanie 9:
Zamawiaj^cy wyraza zgode na uwzglednienie sytuacji na rynku lokalnym oraz promocji
cenowych stosowanych przez wtascicieli stacji w § 4 ust. 4 Ogolnych warunkow umowy.
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