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Bielsko – Biała, dnia 10 grudnia 2019 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
MT.2370.3.2019.WK

W związku z otrzymanymi w dniu 09 grudnia 2019 roku zapytaniami dotyczącymi
postępowania: „Dostawa oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego oraz tankowanie
pojazdów poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów
i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej”
dotyczące CZĘŚCI B postępowania, Komenda Miejskiej PSP w Bielsku-Białej udziela
następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §4 ust. 3 wzoru umowy przez wzgląd na
obsługiwany program rozliczeniowy: „Za sprzedane paliwo Wykonawca będzie wystawiał
faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia
miesiąca w terminie do siedmiu dni po zakończeniu okresu wraz z załączonym wykazem
transakcji. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapisy §4 ust. 3 wzoru umowy określają minimalną ilość faktur w
miesiącu kalendarzowym. Tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia
dwóch faktur w miesiącu kalendarzowym.
Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zmiany terminu płatności od daty
wystawienia faktury VAT, tym samym modyfikując zapis §5 ust. 1 wzoru umowy oraz zapis
formularza ofertowego.
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.
Ponadto prosimy o dopisanie w powyższym ustępie możliwości wysyłki faktur także drogą
elektroniczną.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę terminu płatności od daty wystawienia faktury.
Zamawiający dokona modyfikacji zapisu §5 ust. 1 wzoru umowy oraz zapisu formularza
ofertowego.
Jednocześnie z uwagi na wewnętrzne procedury obiegu dokumentów, Zamawiający nie
dopuszcza wysyłki faktur drogą elektroniczną.
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Zmiana treści siwz:
Zamawiający zmienia treść siwz w ten sposób, że:
Załącznik nr 1 do siwz – Formularz ofertowy – pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Warunki płatności: przelew do 30 dni od dnia wystawienia faktury
Załącznik nr 5 do siwz – wzór umowy - §5 ust. 1 – otrzymuje brzmienie:
§5
1. Zamawiający zobowiązany jest regulować należności za towar przelewem na podane
przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury w
formie papierowej dostarczonej do siedziby Zamawiającego.
Pytanie nr 3
Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość dokonania modyfikacji §5 ust. 2 wzoru umowy
na: ,,Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności za dokonane transakcje na konto
bankowe Wykonawcy.”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę zapisu.
Zamawiający dokona modyfikacji zapisu §5 ust. 2 wzoru umowy.
Zmiana treści siwz:
Zamawiający zmienia treść siwz w ten sposób, że:
Załącznik nr 5 do siwz – wzór umowy - §5 ust. 2 – otrzymuje brzmienie:
§5
2. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności za dokonane transakcje na konto
bankowe Wykonawcy.
Pytanie nr 4
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu do wzoru umowy : „Za przyczyny za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się remontu stacji, dostaw paliwa na stację,
awarii. W przypadku wystąpienia wymienionych sytuacji Wykonawca daje możliwość
zatankowania na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego niezależnie
od zakresu km. Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu kar finansowych”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza dodanie powyższego zapisu do treści siwz.
Zamawiający dokona modyfikacji siwz.
Zmiana treści siwz:
Zamawiający zmienia treść siwz w ten sposób, że:
Siwz – Część B - pkt 9.9 – otrzymuje brzmienie:
9.9 Tankowania pojazdów mogą odbywać się o każdej porze doby, w okresie
obowiązywania umowy, dlatego też oferta dostawcy musi wskazywać stacje paliw
działające w systemie całodobowym. Oprócz tankowań pojazdów Komendy w
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„wybranych stacjach”, dostawca umożliwi tankowanie pojazdów również na wszystkich
swoich stacjach na terenie Polski.
Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się remontu
stacji, dostaw paliwa na stację, awarii. W przypadku wystąpienia wymienionych
sytuacji Wykonawca daje możliwość zatankowania na kolejnej stacji znajdującej się
najbliżej siedziby Zamawiającego niezależnie od zakresu km. Wykonawca nie będzie
ponosił z tego tytułu kar finansowych
Przy pomocy dodatkowych kart wg potrzeb istnieje możliwość tankowania paliwa do
kanistrów z przeznaczeniem dla sprzętu silnikowego (np. pompy, agregaty)
zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający zaakceptuje informacje, które zawiera załącznik do faktury VAT
oraz dowód wydania?:
„Załącznik do faktury zawiera:
 nazwy zakupionych produktów,
 numery kart flotowych, na które dokonano zakupów,
 numery rejestracyjne pojazdów,
 numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje,
 daty transakcji,
 ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług,
 wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług),
 ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług ,
 wartość poszczególnych transakcji brutto i ich sumę,
 stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient wymaga od
swoich kierowców podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych)”.
Wykonawca informuje, że „godzina” widnieje na dowodzie wydania.
Dowód wydania zawiera następujące dane:
- numer karty flota, na którą dokonywana była transakcja,
- numer rejestracyjny samochodu,
- ilość wydanego paliwa,
- wartość wydanego paliwa,
- data i godzina transakcji,
- dokładny adres stacji paliw”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dane zawarte zarówno w dowodzie wydania jak i w załączniku do
faktury są wystarczające. Tym samym Zamawiający akceptuje powyższe informacje.
Pytanie nr 6
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację formularza ofertowego z cen netto na brutto
(gdyż sprzedaż paliw na stacji jest już powiększona o należny podatek VAT).
Ponadto upust udzielany jest również od cen brutto a nie netto. Wykonawca wychodząc od
cen brutto w zależności od danych cen występują niekiedy różnice groszowe np. cena na
stacji 4,30 zł brutto – w przeliczeniu cena netto 3,496 – stosując zaokrąglenia 3,50 zł netto
wówczas brutto wynosi 4,29 zł brutto a nie 4,30 zł brutto.
Wykonawca również prosi o usunięcie słowa „marża”, gdyż nie występuje w przypadku
sprzedaży detalicznej a jedynie hurtowej.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że do sporządzenia dokumentacji z prowadzonego postępowania
niezbędne są wartości netto. Zgodnie z zapisami części VI pkt 20 siwz, wybór
najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o cenę brutto.
Zamawiający akceptuje prośbę Wykonawcy i z formularza ofertowego usuwa słowo „marża”.
Zamawiający dokona modyfikacji siwz.
Zmiana treści siwz:
Zamawiający zmienia treść siwz w ten sposób, że:
Załącznik nr 1 do siwz – Formularz ofertowy – Część B przedmiotu zamówienia:
Zostaje usunięte słowo „marża”

Podpisał :
Komendant Miejski PSP
w Bielsku-Białej
st. bryg. mgr inż. Zbigniew MIZERA

4/4

