
 

oznaczenie sprawy:  WAT.272.1.7.2020 
 

 

Poznań, 12.05.2020 r. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                  

pn. Dostawa paliw. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, działając na podstawie  art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą, zwana, udziela 

odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skierowane  do Zamawiającego 

we wnioskach z dnia 11 maja 2020 r.: 

 

Wniosek nr 1 

Pytania: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 6 ust. 2 poprzez usunięcie słowa „nota”? 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 6 ust. 7 na zapis o treści: 

"Za termin dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy"? 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu określonego w § 6 ust. 6? 

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności związany z  datą dostarczenia faktury 

nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego i związanej                 

z tym windykacji należności w przypadku występujących przeterminowań. 

Wykonawca umożliwia Zamawiającego dostępu do zestawień ogólnych, obrazów faktur jak również raportów 

szczegółowych za pośrednictwem portalu internetowego, do którego dostęp Wykonawca przekaże bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 6 ust. 9 lit. c) oraz usunięcia lit. d) i e) tego ustępu                               

i zaakceptuje zamieszczanie e-faktur na dedykowanym portalu internetowym, a o jej dostępności do pobrania z portalu 

Zamawiający będzie informowany wiadomością mailową? 

 

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 10 ust. 1 pkt 1) poprzez dodanie na końcu punktu następujących 

wyjątków: „za wyjątkiem awarii systemu obsługi na stacji paliw, czasowej modernizacji stacji paliw, zdarzeń losowych 

niezależnych od Wykonawcy (np. brak prądu), dostawy paliwa na stację”? 

 

6. Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisów § 10 ust. 1 pkt 2)? 

Niestety Wykonawca nie ma wpływu na pracę doręczycieli przesyłki, dlatego też nakładanie kary za zwłokę jest 

krzywdzące dla Wykonawcy. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby karty wydane były terminowo. Aby uniknąć 

sytuacji braku możliwości zatankowania pojazdu, Wykonawca proponuje wydanie karty na okaziciela, tzw. uniwersalnej.  
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Odpowiedź: 

1. Zamawiający zmienia zapis poprzez usunięcie słowa nota. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisu par 6 ust. 7 umowy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od zapisu par 6 ust. 6 umowy, jednocześnie modyfikuje jego 

brzmienie poprzez nadanie mu następującej treści  „W sytuacji wystawienia przez Wykonawcę faktury w formie 

papierowej - w przypadku jej doręczenia w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania, płatności 

należy dokonać nie później, niż w czternastym dniu roboczym od daty otrzymania faktury”. 

4. Zamawiający oświadcza, iż wystawianie faktur elektronicznych odbywać się może wyłącznie na zasadach określonych 

w paragrafie 6 ust. 9 albo 10. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisu par 10 ust. 1 pkt 1 umowy. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisu par 10 ust. 1 pkt 2 umowy. 

Wniosek nr 2 

Pytania: 

1. 

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę, który w każdej z wymienionych lokalizacji 

(Załącznik 2 punkt 9) posiada stację paliw wraz z myjnią akceptującą karty paliwowe w określonej odległości, jednak 

wyjątek stanowi stacja w Pile, gdzie Wykonawca posiada myjnię samoobsługową jednak aby z niej skorzystać należy 

zapłacić bilonem? 

Transakcje z wykorzystaniem wyżej wskazanej myjni nie znajdą się na fakturze zbiorczej i nie będzie mógł być 

naliczony rabat na tej jednej myjni w okresie realizacji umowy. Wykonawca chciałby jednak złożyć w przedmiotowym 

postępowaniu konkurencyjną ofertę. 

2. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie do umowy poniższych zapisów 

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych 

osobowych swoich pracowników, współpracowników oraz pracowników drugiej Strony. 

2. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem 

Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni 

stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora danych w rozumieniu 

obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 

30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego, którego wzór 

przekaże Wykonawca, wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z 

Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - 

których dane osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją 

niniejszej umowy. 

W załączeniu przekazuję również treść Klauzuli informacyjnej (proszę o usunięcie danych Wykonawcy przed 

publikacją). 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Zamawiającego przez …………….. w związku z realizacją Umowy 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji umowy jest 

…………………………. z siedzibą: …………………... Z ………….. można się skontaktować poprzez: adres e-mail: ……………., 

telefonicznie: …………. lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. 
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2. W …………………………………… został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: ……………... 

3. Zebrane dane w zakresie imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail będą przetwarzane w celach związanych z 

realizacją Umowy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przedstawicieli Zamawiającego, jest prawnie uzasadniony 

interes ……….., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej 

RODO), związany z realizacją wykonania postanowień niniejszej Umowy. 

5. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom 

administracji skarbowej. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie ………………….., w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji 

Umowy, prowadzącym obsługę finansowo-księgową, zewnętrzne archiwa dokumentacji, doradztwo prawne oraz 

podmiotom, którym zlecono dochodzenie roszczeń; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 

umowy z ……………………… i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. 

6. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z 

wygaśnięciem roszczeń wynikających z Umowy oraz przez czas określony przepisami dotyczącymi sprawozdawczości 

finansowej. 

7. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich 

przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, 

o którym mowa w pkt 4. 

8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z ……………….. lub z inspektorem ochrony danych 

(dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2). 

9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie załącznika zawierającego ww. zapisy. 

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor  

Ochrony Środowiska  

Waldemar Kołaski 


