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Dot. Przetargu nieograniczonego pn. "DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH"
ogłoszonego w BZP nr 63960-2017 w dniu 11.04.2017.

1. Czy Zamawiający w odniesieniu do Pkt 9.1.1. oraz 9.1.4. zaakceptuje zmianę zapisu, w taki sposób, iż,
że wystawienie faktury i rozliczenie następuje nie bezpośrednio po dostawie towarów/wykonaniu
usług, a dopiero po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego przyjętego przez Strony? Wykonawca
proponuje zapis: Wykonanie Przedmiotu Umowy będzie 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. Za datę
sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji wskazanych postanowień OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY (Załącznik nr 1
do SIWZ) – postanowienia punktów 9.1.1. i 9.1.4 nie zawierają zapisu „rozliczenie następuje bezpośrednio po
dostawie” lecz wskazują wyłącznie, że zapłata nastąpi po wystawieniu faktury, nie określając terminu jej
wystawienia przez Wykonawcę. Natomiast przykładowe okresy rozliczeniowe są wskazane w SIWZ Rozdz. III pkt 4
i nie odbiegają istotnie od propozycji pytającego.

2. W odniesieniu do Pkt 10.1.1 oraz 10.1.2 Ogólnych Warunków Umowy j Zamawiający informuje, iż
w przypadku dokonywania transakcji poza terytorium Polski (za pośrednictwem karty OpenDrive),
spółki z GK, na których można dokonywać transakcji kartą OpenDrive powinny być wskazane jako
podwykonawcy, gdyż w kartach OpenDrive każda ze spółek z GK dokonuje sprzedaży samodzielnie. Czy
Zamawiający zaakceptuje dodanie takiego zapisu oraz podpisanie aneksu na karty OPEN DRIVE,
w przypadku transakcji dokonywanych poza granicami Polski?
Odpowiedź:

Zamawiający w punktach wskazanych przez pytającego ani w żadnych innych postanowieniach SIWZ, nie zawarto
informacji, iż przewiduje możliwość tankowania pojazdów poza terytorium Polski. Ponadto nie przewidujemy też
tankowania pojazdów na stacjach paliw zlokalizowanych poza terenem miasta Luboń. Wobec powyższego na tym
etapie postępowania nie widzimy potrzeby ustosunkowania się do ew. aneksu do karty OpenDrive.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 9 pkt 9.1.5 w umowie
terminu płatności tak, aby był liczony był od daty wystawienia faktury,
faktury przez Zamawiającego. Niestety, nie możemy spełnić wymagań
w systemie rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy termin „od otrzymania”, z
windykacji należności, nie istnieje.

zamianę terminu płatności
a nie od daty otrzymania
Zamawiającego, ponieważ
przyczyn braku możliwości

Ponadto Wykonawca informuje , iż W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca
daje 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 i jest dostępna w następnym dniu kiedy została wystawiona
czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na e-fakturę?
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Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji wskazanego postanowienia OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY – pkt 9.1.5
zawiera postanowienie cyt. „… chyba, że SIWZ stanowi inaczej.”, a SIWZ w Załączniku nr 2 (lit. D, pkt 7)
dopuszcza termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury w przypadku gdy faktura wystawiona jest
w formie elektronicznej – tak więc Zamawiający wyraża zgodę na e-fakturę i termin płatności 21 dni, liczony od
daty jej wystawienia.
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4. Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach nieuregulowanych w
niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart ……………. z dnia
01.07.2014 r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart
………………….. z dnia 01.07.2014r?
Odpowiedź:

TAK, zaakceptujemy takie postanowienie ew. przyszłej Umowy.

Leszek Michalik

/Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona/
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