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Zamawiający:

Podlaska Komunikacja Samochodowa
Nova Spółka Akcyjna
ul. Bohaterów Monte Cassino 8

15 - 873 Białystok
telefon: (85) 675 02 18
fax: (85) 675 10 36
email: sekretariat@pksnova.pl
www.pksnova.pl

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr
PKS NOVA - DZ/12/2017/3

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę oleju napędowego polegającą na umożliwieniu tankowania pojazdów
Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy, znak
postępowania nadany przez Zamawiającego: PKS NOVA - DZ/ l 2/20 1 7/3

Zamawiający, działając na podstawie ait. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.), zwanej dalej p.z.p., przekazuje treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz jednocześnie działając w trybie ait. 38 ust. 4 p.z.p.,
Zamawiający informuje o dokonaniu zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w SIWZ i projekcie umowy w par. 6 usunsy: ust. 2 i3 przy
uwzględnieniu zasady symetrii stron kontraktu oraz wprowadzić zapis adekwatny do
wskazanego w par. 6 ust. 1 przy czym działającego na korzyść Wykonawcy, dodając, ze nie tylko
Zamawiającemu, ale Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych?

Wyjaśnienie nr l:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na usunięcie ust. 2 i3 w §6 umowy, której wzór stanowi
załącznik nr 5 SIWZ. Zamawiający wskazuje, iż zastrzeżone w §6 ust. 2 i3 kary umowne stanowią dla
Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Jednocześnie
Zamawiający pragnie zaznaczyć, iż w przypadku wyrażenia zgody na usunięcie ust. 2 oraz ust. 3 w §6
umowy, Zamawiający zostałby pozbawiony zabezpieczenia svvo3ego interesu. W przypadku, gdy
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Wykonawca %dzie należycie wykonywał svvo3e obowiązki, które zostały wskazane zarówno w SIWZ
jak i we wzorze umowy, Zamawiający nie %dzie naliczał zastrzeżonych kar umownych.
Idąc dalej Zamawiający wskazuje, iż druga część pytania jest dla Zamawiającego nie do końca
zrozumiała. Zamawiający rozumie tą cześć pytania w ten sposób, że zobowiązanie do należytego
wykonania umowy przez Wykonawcę powinno mieć odzwierciedlenie w zobowiązaniu
Zamawiającego do należytego wykonania umowy. W tym miejscu Zamawiający zaznacza, iż jedynym
obowiązkiem Zamawiającego jest uiszczenie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za tankowane
paliwo. W przypadku niewywiązywania się przez Zamawiającego ze wskazanego obowiązku,
Wykonawca %dzie uprawniony do naliczania odsetek. Umowa, której wzór stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ, nie nakłada na Zamawiającego ponadto innych obowiązków.

Pytanie nr 2:

Cry Zamawiający wyra'ż.a zgodę, aby w SIWZ i projekcie umowy w par. 6 dodać zapis:
,,Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, będą one dokumentowane poprzez
wystawienie przez Zamawiającego noty księgowej (obciążeniowej)"?

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu, proponowanego przez Wykonawcę, w §6 umowy,
której wzór stanowi za%cznik nr 5 do SIWZ.

W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający wprowadza następujące zmiany w za%czniku
do SIWZ:

- w §6 za%cznika nr 5 do SIWZ ,,Wzór umowy" dodaje ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:
,,Nźezależme od sposobu rozliczenia kar umownych, będą one dokumentowane poprzez wystawieme
przez Zamawźającego noty księgowej (obcź$enźowej)".

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu ustanowienia zabezpieczenia
nale$tego wykonania umowy ? Wymóg, przy wpłacie wadium, stanowi dodatkowe obciążenie
finansowe dla Wykonawcy, który nie obciąża Zamawiającego dodatkowymi zabezpieczeniami
z tytułu bezgotówkowego zakupu paliwa z odroczonym terminem płatności.

Wyjasnienie nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu ustanowienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Zgodnie z art. 147 p.z.p. Zamawiający może żądać od wykonawcy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wobec niniejszego, Zamawiającemu przysługuje
uprawnienie do żądania stosownego zabezpieczenia, z którego w niniejszym postępowaniu
Zamawiający korzysta.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 148 ust. 4 p.z.p. w przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
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Pytanie nr 4:

W odniesieniu do zapisów SIWZ (Rozdz. m pkt. 7-10) informujemy, że Wykonawca daje
możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie
transakcji przy u$ciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację iw
przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzeda$ danej stacji dokonywać
transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub
modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność - dostosowanie
standardu do wymogów Unii Europejskiej)?
Przy powyższym informujemy, że nie wszystkie stacje Wykonawcy w kraju działają w systemie
całodobowym, czy zatem Zamawiający akceptuje taką sytuację?

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie może zaakceptować takiej sytuacji, że w przypadku ewentualnej
modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać on %dzie zakupu paliwa na innej
stacji paliw Wykonawcy, położonej najbliżej siedziby stacji wy%czonej lub modernizowanej. Mając
niniejsze na uwadze Zamawiający wskazuje, iż zależy mu aby tankowanie paliwa było możliwe na
stacji paliw Wykonawcy położonej, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie
bezgotówkowej przy użyciu kait paliwowrych zaakceptuje opłaty za karty:
* O zł netto za kartę nową,
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych
danych etc.),
i fakt, że Wykonawca przesyła karty w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia złożenia
zamówienia na kaity, po podpisaniu umowy.

Wyjaśnienie nr 5:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszczając możliwośi5 dokonywania zakupu paliwa w formie
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje opłaty za karty w następującej wysokości:
a) 0 zł netto za kartę nową,
b) 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych
etc.).

Mając na uwadze drugą część pytania Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na to, żeby
Wykonawca w ciągu 15 dni roboczych licz4c od dnia złożenia zamówienia na karty, po podpisaniu
umowy, przesłał karty Zamawiającemu. Zamawiający wskazuje, iż termin 1 5-dniowy, liczony od dnia
złożenia Zamówienia na karty jest terminem zbyt długim, który nie może być zaakceptowany przez
Zamawiającego. Zamawiający podkreśla, iż wedhug jego wiedzy i doświadczenia przesłanie kart
paliwowych może nastąpić w krótszym terminie.
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Pytanie nr 6:

Cry Zamawiający dopuszcza możliwość do%czenia już do właściwej umowy załącznika
w postaci ogólnych warunków sprzedaży i u?ania kart paliwowych - w odniesieniu do
kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi za%cznik niniejszej
korespondencji)?

Wyjaśnienie nr 6:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość za%czenia do właściwej umowy załącznika w postaci
ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych - w odniesieniu do kwestii
nieuregulowanych w umowie.
Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż postanowienia ogólnych warunków sprzedaży i używania kart
paliwowych nie %dą stosowane, jeżeli co innego %dzie wynikać z umowy lub SIWZ (zapisy umowy
%dą miały bezwzględne pierwszeństwo stosowania).

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający zaakceptuje (SIWZ rozdz. III pkt. 13) termin płatności 21 dni liczony od daty
wystawienia faktury? Przy doprecyzowaniu, że faktura jest wystawiana za pelny okres
rozliczeniowy, po jego zakończeniu.
Proponujemy wobec tego elektroniczną fakturę VAT, która jest dostępna dla Klienta
w momencie wystawienia.

Wyjaśnienie nr 7:

Zamawiający wskazuje, iż wyraża zgodę na zmianę terminu płatności zaproponowaną przez
Wykonawcę.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienie Zamawiający postanawia dokonać następujące zamiany
SIWZ izałączników do SIWZ:
a) pkt. 13 w rozdziale III SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: ,Należność za rzeczywistą sprzedaż
oleju napędowego Zam«miającemu przez Wykonawcę będzie regulowana w formie przelewu w cźągu
21 dnź od dnia wystrawienia faktury VAT przez Wykonawcę, która zostanźe wystawiona za pełny okres
rozliczeniowy, o którym mowa w pkt. 12, po jego zakonczemu",
b) §5 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ ,Wzór umowy" otrzymuje następujące brzmienie: ,,Należność
wynikająca z tankowanźa przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym oleju napędowego
zgodnźe z ninźejszą umową będzie płatna Wykonawcy w terminźe 21 dni od dnia wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcę".

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający może uwzględnić procedurę reklamacyjną w odniesieniu do zapisu SIWZ
rozdz. III pkt. 15 i 16?
Proponowany zapis: ,,w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości
paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja
powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres:
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.... .......@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie
reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14
dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu
lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania
dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji
paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.
W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej
przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi
rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez
Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw
na drodze sądowej." - czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie?

Wyjaśnienie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany przez Wykonawcę zapis, z uwagi na to że w części
jest on niekorzystny dla Zamawiającego.

Jednocześnie, mając na uwadze powyższe zapytanie i wyjaśnienie, Zamawiający dokonuje
następującej zmiany SIWZ i za%czników do SIWZ oraz dokonuje ujednolicenia (zmiany) numeracji w
rozdziale III SIWZ:

- za pkt. 16 w III rozdziale SIWZ dodaje się pkt. 17 o następującej treści ,,w przypadku stwierdzenia
przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca
droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma
elektroniczna na adres: .........@............., która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać
uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca
ma 5-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu
reklamacj i",
- w §l za%cznika nr 5 do SIWZ ,,Wzór umowy" dodaje się pkt. 11 o następującej treści:
,,Wykonawca udziela gwarancji na jakoś dostarczanego paliwa na okres jednego miesiąca od dnia
tankowania. Gwarancja obejmuje awaryjne uszkodzenia aparatury zasilającej i silników
eksploatowanych w pojazdach Zamawiającego powstałe z powodu nieodpowiedniej jakości paliwa",
- w F3 l za%cznika nr 5 do SIWZ ,,Wzór umowy" dodaje się pkt. 12 o następującej treści: ,,Niezależnie
od odpowiedzialności wynikającej z pozostałych zapisów i zasad ogólnych, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dostarczone paliwo od chwili jego zatankowania do pojazdów Zamawiającego",
- w §1 załącznika nr 5 do SIWZ ,,Wzór umowy" dodaje się pkt. 13 o następującej treści: ,,w
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norrn,
obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie
(dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: .........@............., która zostanie potwierdzona
pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu
przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 5-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o
odrzuceniu lub uznaniu reklamacji".

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w SIWZ i projekcie umowy : w SIWZ rozdz. III pkt. 11.1
a) oraz par. 2 ust. l pkt a) - zmienić zapis wpisując: "identyfikację pojazdu lub kierowcy"?
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Kaity paliwowe Wykonawcy wystawiane są na nr rejestracyjny pojazdu (karta typu ,,S") lub na
okaziciela, czyli np. imię i nazwisko kierowcy (karta typu ,,K").

Wyjaśnienie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany przez Wykonawcę zapis oraz dokonanie zmiany
w tym zakresie. Zamawiający wskazuje, iż zależy mu, aby system zarządzający organizacją tankowań
umożliwił Zamawiającemu identyfikację zarówno pojazdu jak i kierowcy, wobec tego nie może
wyrazić zgody na proponowaną zmianę.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza sytuację, w której Wykonawca wystawi kartę
flotową np. na nr rejestracyjny pojazdu, ale równocześnie zapewni Zamawiającemu możliwość
identyfikacji kierowcy np. poprzez dodatkowy nr PIN.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w SIWZ i projekcie umowy : w SIWZ rozdz. III pkt. 12
oraz par. 5 ust. 1- zmienić zapis na: ,,Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe
trwające: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego. Za datę sprzeda$ uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Dostawca
wystawi faktury po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Dostawca do każdej faktury
do%czy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez
kierowców Zamawiającego. Zbiorcze zestawienie transakcji stanowiące załącznik do faktui7
zawierać będzie m.in.: datę pobrania paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego
paliwa, cenę jednostkową brutto z dystrybutora w dniu tankowania, numer kaity paliwowej,
należny upust cenowy."?

Wyjaśnienie nr 10:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę w części. Zamawiający
wskazuje, że nie wymaga dołączenia do każdej faktury zbiorczego zestawiania transakcji dokonanych
w danym okresie rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega, że będzie mu przysługiwało prawo do otrzymania od Wykonawcy wyjaśnień i dokumentów
potwierdzających prawidłowość kwot ujętych na fakturze.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Zamawiający postanowił dokonać następującej zmiany SIWZ
oraz załączników do SIWZ:
- pkt. 12 w III rozdziale SIWZ otrzymuje nas%pujące brzmienie: ,,Wykonawca obciąży
Zamawiającego za sprzedaż oleju napędowego według następujących okresów rozliczeniowych: od 1
do 15 dnia miesiąca, od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za da% sprzedaży uznaje się ostatni dzień
danego okresu rozliczeniowego.
- §5 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ ,,Wzór umowy" otrzymu3e następujące brzmienie: Tankowanie
oleju napędowego przez Zamawiającego na zasadach wynikających z niniejszej umowy rozliczane
będzie w następujących okresach rozliczeniowych: od 1 do 15 dnia miesiąca, od 16 do ostatniego dnia
miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Po zakończeniu
każdego okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi (najwcześniej na koniec okresu
rozliczeniowego) i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT potwierdzającą zakup przez Zamawiającego
w danym okresie rozliczeniowym ole'3u napędowego zgodnie z niniejszą umową. Zamawiającemu
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przysługuje prawo otrzymania od Wykonawcy wyjaśnień i dokumentów potwierdza.jących
prawidłowość kwot ujętych na fakturze.

Pytanie nr 1l:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w SIWZ i projekcie umowy : w SIWZ rozdz. III pkt. 13
oraz par. 5 ust. 2 - termin płatności wrynosił 21 dni od daty wystawienia faktury? Wykonawca
z przyczyn systemowych nie może zapewnić terminu od daty doręczenia faktury. W celu
usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania
przez Zamawiającego faktury sprzeda$ (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej
w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.

Wyjaśnienie nr 11:

Zgodnie z wyjaśnieniem nr 7.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający wyra'za zgodę, aby w SIWZ i projekcie umowy: w SIWZ rozdz. III pkt. 17
oraz par. 3 - odstąpić od wymogu przedstawiania na każde żądanie świadectw jakości
oferowanych paliw, gdyż dokumenty dotyczące dostarczonej pewnej partii paliwa są
ogólnodostępne na każdej stacji a więc również i dla Zamawiającego.?

Wyjaśnienie nr 12:

Zamawiający wskazuje, iż nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu przedstawiania na każde
żądanie Zamawiającego świadectw jakości oferowanych paliw. Jednocześnie Zamawiający zaznacza,
że za spełnienie tego żądania Zamawiający uzna wskazanie przez Wykonawcę, że dokumenty
dotyczące dostarczonej paitii paliwa znajdują się na oznaczonej stacji paliw.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający wyraża zgo%, aby w SIWZ i projekcie umowy: w par. 4 ust. 1-3 czy
Zamawiający wyraża zgodę - na doprecyzowanie zapisu, gdzie ceną spot jest hurtowa cena netto
ON publikowana na stronie internetowej www.orlen.pl, do której doliczany jest podatek od
towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatem Dostawca sprzeda
Zamawiającemu każdy zakupiony na wskazanych lokalnych stacjach litr ON po cenie spot +/-
....zł brutto"?

Wyjaśnienie nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie zapisu w formie wskazanej przez Wykonawcę.
W ocenie Zmawiającego zapis zawarty w §4 ust. 1-3 załącznika nr 5 do SIWZ ,,Wzór umowy" jest
wystarczająco jasny, precyzyjny oraz w sposób dostateczny opisuje sposób obliczania jednostkowej
ceny netto za 1 litr oleju napędowego oraz jednostkowej cenny brutto za 1 litr oleju napędowego.
Wobec niniejszego Zamawiający nie widzi konieczności dokonania jakichkolwiek zmian.
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Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w SIWZ i projekcie umowy : w par. 5 ust. 3 - zmienić zapis
na:" za datę zapłaty przyjmuje się uznanie konta bankowego Wykonawcy"

Wyjaśnienie nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany przez Wykonawcę zapis. Zamawiający wskazuje, że
ze względu na stosownie różnych systemów przez banki oraz różne terrniny księgowań dokonanych
wpłat, korzystniejszym uregulowaniem dla Zamawiającego jest dotychczasowy zapis z §5 ust. 3
wzoru umowy, który stanowi za%cznik nr 5 do SIWZ.

A,l)ROKIJENT

!,,(u4źewski
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