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Poznań,   15.05.2018 r. 

 
 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw. 
 
 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytania: 
 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania kart paliwowych w terminie do 15 dni roboczych od daty 
wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy (§ 2 ust.2 , ust.5)? 
Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, 
do której dostęp Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza możliwość wydawania kart paliwowych w terminie do 15 dni 
roboczych od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy (§ 2 ust. 2 , ust. 5). 
Zapis § 2 ust. 2 we wzorze umowy  otrzymuje brzmienie: 
 „Karty zakupu paliw wystawiane są na wniosek Zamawiającego. Wnioski składane są  
w formie  pisemnej. Zamawiający prześle wykaz środków transportu oraz listę nazwisk osób korzystających  
z imiennej karty paliwowej, w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy. Wykonawca w terminie do 15 dni 
roboczych od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy i otrzymania wykazu wyda karty 
paliwowe  Zamawiającemu.” 
Zapis § 2 ust. 5 we wzorze umowy otrzymuje brzmienie: 
„W terminie do 15 dni roboczych od dnia wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy,  
o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyda Zamawiającemu zamienną kartę. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania poniższych zapisów: 
- § 4 ust.2 lit. a) – po słowie: „PLN” dodać słowa: „brutto na jeden litr”. 
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- § 5 ust.1 – słowo: „netto”  zmienić na słowo: „brutto”  oraz usunąć słowa: „x stawka podatku VAT 
obowiązująca w chwili dokonywania zakupu”. 
- § 5 ust.2 – po ust.2 dodać pkt 1) oraz na końcu zdania dodać słowa: „- upust w wysokości podanej w § 4 ust.2 
lit. c). 
- § 5 ust.3 – zamiast § 1 ust.3 powinien być wskazany § 1 ust.2 pkt 2) oraz na końcu zdania dodać słowa:  
„- upust w wysokości podanej w § 4 ust.2 lit. b).  
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów i doprecyzowuje je we wzorze umowy. 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 6 ust.2 poprzez dodanie po słowach: „dwa 
razy w miesiącu” słów „tj. po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego”? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów i doprecyzowuje je we wzorze umowy. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 6 ust.6 na zapis o treści: 
"Za termin dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy"? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje ww. zmiany we wzorze umowy. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu określonego w § 6 ust. 8? 
W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty 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. 
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje również możliwość otrzymywania 
przez Zamawiającego faktury sprzedaży (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 te same dane  
w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana jest na 
specjalnie przeznaczonym Portalu maksymalnie jeden dzień roboczy po wystawieniu w systemie rozliczeniowo 
- księgowym Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i odstępuje od wymogu określonego w § 6 ust. 8 wzoru umowy.  Jednocześnie 
zapis  § 6 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
Faktura/nota za świadczoną usługę wystawiana będzie dwa razy w miesiącu, tj. po zakończeniu danego okresu 
rozliczeniowego i będzie zawierała ilość i cenę za poszczególne paliwa, środki eksploatacyjne i usługi nabyte  
w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego przy użyciu kart paliwowych. Fakturę/notę należy 
dostarczać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@poznan.wios.gov.pl. 
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 8 poprzez zaakceptowanie zestawień transakcji 
obowiązujących u Wykonawcy przesyłanych w formie pliku excel? Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
zestawienia w sposób systemowy i nie ma możliwości dostosowania zestawienia transakcji indywidualnie do 
systemu Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje ww. zmiany we wzorze umowy. 
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Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 9 poprzez dodanie po ostatnim zdaniu zapisu 
o treści:  
„Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na 
drodze sądowej.”? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiającym wyraża zgodę i dopisuje powyższe zdanie. 
Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 10 w taki sposób, aby % kary umownej był naliczany od 
niezrealizowanej części wartości umowy a nie od wartości umowy brutto? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje ww. zmiany we wzorze umowy. 
 
Pytanie nr 9: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 10 poprzez dodanie kolejnego ustępu  
o następującej treści:  
"Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej 
wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.". 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dodaje powyższy zapis do wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 10: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków 
wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ, który stanowiłby 
integralną część Umowy?  
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków 
wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ, który stanowiłby 
integralną część Umowy. 
 
Pytanie nr 11: 
Z uwagi na zadane pytania Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.05.2018 r. 
Odpowiedź:  
Zamawiający zmienił termin składania ofert – zgodnie ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia z dnia 14.05.2018 r. 
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