Warszawa, dnia 01.09.2022 r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1
Dotyczy: „Dostawa paliw, usługa mycia samochodów oraz zakup innych produktów związanych z
eksploatacją samochodów służbowych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych” - COIZAK.262.31.2022

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia poniżej treść
wyjaśnień i zmianę SWZ w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 1:
W SWZ i w § 1 ust.1 pkt 4 wzoru umowy - w treści zapisu - jest mowa o opłatach autostradowych. Informuję,
iż w przypadku gdy Zamawiający będzie korzystał z opłat autostradowych w systemie eTOLL, to należy
zawrzeć umowę opracowaną przez Wykonawcę w zakresie usługi dodanej na opłaty drogowe w systemie
eTOLL. Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższe? Dokumentacja może zostać załączona do oferty.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i zwraca się z prośbą o załączenie dodatkowych dokumentów do
Oferty.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce zapisów par 3 ust 7 projektu umowy wprowadzić następujący
zapis: „Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu
naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o
podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia
zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W
przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności
uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14
dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca
naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje postanowienia w § 3 ust. 7 Wzoru Umowy.

Pytanie 3:

W przypadku kiedy Zamawiający posiadałby karty paliwowe i byłaby możliwość autoryzowania tychże kart
na poczet nowej umowy, bez konieczności fizycznego wydawania nowych kart, Zamawiający wyraziłby
zgodę na takie działanie ? Pytanie dotyczy zapisu SWZ i projektu umowy par 3 ust. 8.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na takie działanie.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie lub modyfikację zapisu par 3 ust.11, gdyż zapis jest
nieprecyzyjny? Jakie wady kart Zamawiający ma na myśli i na jakiej podstawie dokonuje stwierdzenia wad?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje postanowienia w § 3 ust. 11 Wzoru Umowy. W zdaniu drugim
powołanego postanowienia zostało wyjaśnione, iż przez „wadę” należy rozumieć stan, w którym nie jest
możliwe używanie Karty w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, OPZ lub celem Umowy, w tym również jej
nieprawidłowe działanie.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 4 ust 5 projektu umowy i zaakceptuje następujące
okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę
sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Faktury będą wystawiane po zakończeniu okresu
rozliczeniowego”?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 4 ust. 5 Wzoru Umowy.

Pytanie 6:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian w
projekcie umowy (par. 4 ust. 6), dotyczących terminu płatności faktur. Czy Zamawiający wyraziłby zgodę,
aby płatności dokonywane byłyby w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT?
Wykonawca przy wskazanym terminie proponuje wprowadzenie elektronicznej faktury, tzw. e-faktury faktury sprzedaży wystawianej w formie elektronicznej, która udostępniona jest na spersonalizowanym
portalu internetowym, zabezpieczona certyfikowanym podpisem elektronicznym – a która to właśnie
usprawni m.in. czas doręczenia – otrzymania faktury.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowień w § 4 ust. 6 Wzoru Umowy,
ponieważ Zamawiający nie będzie miał w takim wypadku pewności kiedy otrzyma prawidłowo wystawioną
fakturę VAT.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 4 ust. 10 projektu umowy – dokonać zmiany przy uwzględnieniu,
że za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy,

co usprawni proces regulowania należności i zapobiegnie przekroczeniu terminu płatności i naliczaniu
odsetek za zwłokę?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje postanowienia w § 4 ust. 10 Wzoru Umowy.

Pytanie 8:
Czy Zamawiający odstąpi od zapisów par 5 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7-8, gdyż kary znacznie obciążają Wykonawcę?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje postanowienia w § 5 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7-8 Wzoru Umowy. W
ocenie Zamawiającego wysokość kar określona w tym paragrafie nie jest nadmiernie wygórowana.
Pytanie 9:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania kolejnego punktu w par 5 ust. 1 wzoru umowy
adekwatnego do wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 6, ale działającego na korzyść Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje postanowienia w § 5 ust. 1 pkt 6 Wzoru Umowy.

Pytanie 10:
Czy Zamawiający odstąpi od zapisów par 6 ust.1 pkt 3 projektu umowy, gdyż Wykonawca nie może ponosić
odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu kart wynikające z winy operatora odpowiedzialnego za
doręczenie kart?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje postanowienia w § 6 ust. 1 pkt 3 Wzoru Umowy.

Pytanie 11:
Wykonawca rekomenduję załączenie do Umowy następujących zapisów oraz klauzuli informacyjnej
Wykonawcy.
Propozycja zapisów:
„1. Zamawiający zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z
zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, w tym postanowienia niniejszej Umowy oraz nie wykorzystywać
tych informacji do celów innych niż realizacja Umowy, jak również nie udostępniać ich osobom trzecim bez
zgody (…..). Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji, wiąże w czasie obowiązywania niniejszej
Umowy, jak również w okresie 3 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub zniweczeniu skutków prawnych.
2. W przypadku konieczności przekazania przez (…) Zamawiającemu informacji stanowiących w (…)
Tajemnicę Przedsiębiorstwa, Tajemnicę (…), rozumianą jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy
Przedsiębiorstwa Strony zobowiązane są przed przekazaniem tych informacji zawrzeć oddzielną umowę
określającą zasady ich przetwarzania i ochrony.

3. Każda ze Stron Umowy oświadcza, iż znane są jej przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych
osobowych zawarte w Rozporządzeniu 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 – dalej „RODO”) oraz Ustawie o ochronie danych osobowych oraz zobowiązuje się do ich
stosowania w związku z wzajemnym udostępnianiem pomiędzy Stronami danych osobowych pracowników,
współpracowników, w tym także członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących
drugą Stronę w celu wykonania i rozliczenia przedmiotu niniejszej Umowy.
4. W przypadku, gdy w związku z realizacją niniejszej umowy, zaistnieje konieczność powierzenia danych
osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, Strony zobowiązane
są do zawarcia przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której
przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.
5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że niezależnie od obowiązków określonych w niniejszej
Umowie, zobowiązane są także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony
określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z
obowiązujących przepisów prawa.
6. 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 wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z
Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków organów
Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Zamawiającego- bez względu na
podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez
Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej
stanowiącej Załącznik nr … do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanych klauzul w ust. 3-6 do
projektowanych postanowień Umowy. Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1 RODO to podmiot odbierający dane
osobowe (w tym wypadku Wykonawca) jest zobowiązany do zrealizowania obowiązku informacyjnego
względem podmiotów danych.
Zamawiający zmienia § 8 Wzory Umowy poprzez dodanie ust. 7 i 8 o następującej treści:
„7. Zamawiający zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z
zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, w tym postanowienia niniejszej Umowy oraz nie wykorzystywać
tych informacji do celów innych niż realizacja Umowy, jak również nie udostępniać ich osobom trzecim bez
zgody Wykonawcy. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji, wiąże w czasie obowiązywania
niniejszej Umowy, jak również w okresie 3 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub zniweczeniu skutków
prawnych.
8. W przypadku konieczności przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji stanowiących u
Wykonawcy Tajemnicę Przedsiębiorstwa, Tajemnicę Spółki Wykonawcy, rozumianą jako szczególnie

chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Strony zobowiązane są przed przekazaniem tych informacji
zawrzeć oddzielną umowę określającą zasady ich przetwarzania i ochrony.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy w Rozdziale I SWZ:
1) Pkt. 16.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
06/09/2022 r.
do godz.

11:00

2) Pkt. 16.2. Otwarcie ofert nastąpi:
w dniu
06/09/2022 r.

13:00

o godz.

3) Pkt. 18.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 05.10.2022 r.

/-/ Norbert Karmowski
Dyrektor Departamentu Prawnego

