
        
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywny zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług  

w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

poprzez wydanie kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy. 

  
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

        ZP.272.00021.2019    02.04.2019 r. 

l.dz.: ZP.KW-00115/19   

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Wykonawca przez wzgląd na obsługiwany elektroniczny program rozliczeniowy prosi o zmianę obliczania powszechnie 

stosowanego upustu z wartości „zł” na „%” tym samym modyfikując formularz ofertowy oraz zapis § 5 ust. 1 wzoru umowy. 

2. Wykonawca informuje, że nie wysyła kart i pinów w weekendy. W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmian w §3 ust. 2, 8 

i 9, formularza ofertowego oraz SIWZ Rozdział XIV poprzez zmianę dostarczania kart paliwowych w terminie ………….. dni 

kalendarzowych na „…. W terminie…. dni roboczych”. 

3. W związku z tym, że Wykonawca wystawia faktury 2x w miesiącu, czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §5 ust 4 wzoru umowy: : 

„Za sprzedane paliwo Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do 

ostatniego dnia miesiąca do siedmiu dni po zakończeniu okresu. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu 

rozliczeniowego”.  

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT? Wykonawca proponuje 

wydłużenie terminu z 14 na 21 dni ale od daty wystawienia faktury VAT (§ 5 ust. 5 wzoru umowy)? 

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia faktury nie 

funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Termin 

liczony od dnia wystawienia faktury jest terminem konkretnym i jasnym dla obu stron, co wyklucza wystawianie do każdej faktury 

noty korygującej do terminu zapłaty.  

5. Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu §5 ust. 7 pkt 7 wzoru umowy na „miejscowość i numer stacji”. Informujemy, że załącznik 

zawiera wybrane najważniejsze informacje dotyczące tankowań, zaś adres stacji paliw widoczny jest na dowodzie wydania 

(paragonie), który kierowca otrzymuje każdorazowo po zrealizowaniu transakcji. 

6. Wykonawca prosi o uaktualnienie Rozporządzenia w §6 ust. 2 wzoru umowy. 

7. Prosimy o usunięcie zapisu § 8 ust. 3 wzoru umowy. Wykonawca dokłada wszelkich starań aby Zamawiający otrzymał w jak 

najkrótszym terminie wyrobione kart i kody pin, jednak nie może ponosić kar z tytułu opóźnień spowodowanych sytuacjami 

niezależnymi od niego (np. strajk Poczty). 

8. Wykonawca prosi o dopisanie we wzorze umowy zapisu do §8 umowy: „Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca nie uważa się remontu stacji, dostaw paliwa na stację, awarii”. 

ODPOWIEDZI: 

1. Ad 1 – 3: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

2. Ad 4: Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu płatności z 14 do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury. 

3. Ad 5: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. 

4. Ad 6: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów 

naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 ze zm.), jest aktualnym i obowiązującym aktem prawnym. 

5. Ad 7 i 8: Zamawiający wprowadza zmianę w zapisach § 8 ust. 3 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kart paliwowych Wykonawca zapłaci tytułem kary 

umownej kwotę stanowiącą 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.” 

Taki zapis uwzględnia wszystkie okoliczności niezależne od  Wykonawcy 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, wyznaczone zostają nowe terminy: 

− składania ofert – 10.04.2019 r. do godz. 11:00, 

− otwarcia ofert – 10.04.2019 r.  o godz. 11:15, 

− wniesienia wadium – 10.04.2019 r. do godz. 11:00. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Projekt umowy w aktualnym brzmieniu. 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl      
 


