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Krasnystaw, 14.12.2020r.

L.dz./PD/ 6880 /2020
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
WYJAŚNIENIA z dnia 14.12.2020r.
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy: ZP/PN/15/2020
Dotyczy: Przetarg nieograniczony pn.: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych
oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
w 2021r.”

W dniu 11.12.2020r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło pismo w sprawie udzielenia wyjaśnień
dotyczących realizacji ww. zadania.
Zamawiający zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 7.7 SIWZ przekazuje treść pytań Wykonawcy oraz udziela
następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa oraz produktów pozapaliwowych
w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych
– i zaakceptuje, aby karty paliwowe zostały wydane w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia
wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w ciągu 10 dni roboczych od
przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych itp.) lub
zamówienia nowej karty, 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.).
Wykonawca nie ma możliwości wydawania asygnat rozchodowych.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż ze względów organizacyjnych obowiązujących w Spółce nie dopuszcza
możliwości dokonywania zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych.

Pytanie 2:
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji obowiązujących u Wykonawcy okresów
rozliczeniowych:
Dostawy paliw i materiałów eksploatacyjnych będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych:
I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca,
na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość
zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego?”
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że termin płatności faktury stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ (pkt. XIII ppkt.13.3 c): „Maksymalny termin płatności faktury
wynosi 30 dni a minimalny 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu płatności niż 14 dni
i dłuższego niż 30 dni, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp”.
Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że podtrzymuje dotychczasowe zapisy zawarte w dokumentach
postępowania, tj.: w SIWZ pkt. XIII ppkt. 13.3, formularzu ofertowo-cenowym pkt. II ppkt. 2.5. dotyczące
terminu płatności faktury, a także wymagania dotyczące częstotliwości wystawiania faktury, tj.:
„Wykonawca będzie wystawiał faktury w odstępach tygodniowych” oraz „Zamawiający będzie dokonywał
zapłaty za zakupione paliwo w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane na
prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie … dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
przez Wykonawcę” zawarte we wzorze umowy § 6 ust. 2-3.

Pytanie 3:
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 14 dni od daty wystawienia
faktury?
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 Zamawiającego:
Zamawiający uwzględniając treść odpowiedzi udzielonej powyżej dot. Pytania nr 2 informuje, że termin
płatności faktury stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ (pkt. XIII
ppkt.13.3 c): „Maksymalny termin płatności faktury wynosi 30 dni a minimalny 14 dni licząc od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawcę krótszego terminu płatności niż 14 dni i dłuższego niż 30 dni, oferta będzie podlegała
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp”.
Zamawiający zaznacza, że podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy § 6 ust. 6, tj.:
„W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania e-faktur, przy czym
Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazywania na wyznaczony adres e-mail Zamawiającego,
tj.: faktury@pgkkrasnystaw.pl. Za datę otrzymania faktury przyjmuję się datę wpływu faktury na ww.
adres e-mail.”

Pytanie 4:
„Czy Zamawiający w przypadku akceptacji zakupu paliwa oraz produktów pozapaliwowych w formie
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje regulamin Wykonawcy dotyczący warunków
wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią dotyczącą Pytania nr 1 powyżej, informuje, że nie
uwzględnia propozycji Wykonawcy dotyczącej możliwości dokonywania zakupu paliwa oraz produktów
pozapaliwowych w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych i tym samym nie uwzględnia
propozycji Wykonawcy w zakresie akceptacji przez Zamawiającego regulaminu Wykonawcy dotyczącego
warunków wydawania i używania kart paliwowych.
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Uwzględniając powyższe Zamawiający zaznacza, że podtrzymuje treść dotychczasowych zapisów
zawartych w dokumentach postępowania (SIWZ wraz z załącznikami udostępnionych do ogólnej
wiadomości na stronie Zamawiającego).

Pytanie 5:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku akceptacji bezgotówkowego tankowania paliw przy
użyciu kart paliwowych Zamawiający zaakceptował jako podstawę ustaleń pomiędzy stronami wzór
umowy Wykonawcy, stanowiący załącznik niniejszej korespondencji (wyłącznie do wiadomości
Zamawiającego)?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Uwzględniając treść odpowiedzi na Pytania nr 1,4, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na
propozycję Wykonawcy w zakresie akceptacji możliwości bezgotówkowego tankowania przy użyciu kart
paliwowych/przyjęcia jako podstawy rozliczeń wzoru umowy Wykonawcy.
Tym samym Zamawiający podkreśla, że jako obowiązujący na etapie realizacji zamówienia podtrzymuje
dotychczasowy wzór umowy udostępniony do ogólnej wiadomości na stronie Zamawiającego.

Uwaga:
Zamawiający zaznacza, że:
• udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców oraz nie mają wpływu na termin składania ofert ani na zmianę dokumentów
postępowania.

Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
2. a/a
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