Warszawa, dnia 22 kwietnia 2021 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”
– COI-ZAK.262.8.2021
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień oraz zmianę SWZ w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy.
Pytanie 1:
W odniesieniu do zapisów SIWZ i zapisów projektu umowy (par 3 ust. 3), informujemy, że Wykonawca
daje możliwość tankowanie paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie
transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w
przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na
innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej, nie
koniecznie będącej stacją całodobową (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)?
W nawiązaniu do powyższego informuję, że nie wszystkie stacje działają w systemie całodobowym, czy
zatem Zamawiający akceptuje dokonywanie transakcji na stacjach nie pracujących całodobowo.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia treść zapisu § 3 ust. 3 projektowanych postanowień
umowy, który uzyskuje brzmienie: „3. Zamawiający wymaga, aby stacje paliw były czynne na terenie
całej Polski, całodobowo, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. W przypadku ewentualnej modernizacji lub
wyłączenia ze sprzedaży stacji paliw, Zamawiający będzie dokonywał transakcji na innej stacji paliw
Wykonawcy, która nie musi w takim wypadku pracować w systemie całodobowym.”.
Pytanie 2:
W odniesieniu do SWZ i zapisów projektu umowy Wykonawca daje możliwość aktywacji oraz blokady
kart poprzez dedykowany portal, wobec czego nie wysyła numerów PIN w wersji papierowej, a nadanie
numerów PIN następuje elektronicznie, co przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa znacznie
usprawnia proces aktywacji kart i nadania numerów PIN. Wobec tego Wykonawca prosi o
dopuszczenie możliwości aktywacji, blokady kart i nadawania numerów PIN poprzez serwis
internetowy dedykowany Zamawiającemu – czy wyrażacie Państwo zgodę?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość aktywacji oraz blokady kart poprzez dedykowany portal.
Zamawiający zmienia treść zapisu § 3 ust. 8 pkt 4) projektowanych postanowień umowy, który uzyskuje
brzmienie: „4) kody PIN do Kart (przekazanie kodu PIN Zamawiającemu lub umożliwienie
Zamawiającemu nadania kodu PIN elektronicznie),”.
Pytanie 3:
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
viaToll, to należy zawrzeć aneks opracowany przez Wykonawcę w zakresie usługi dodanej na opłaty
drogowe w systemie viaTOLL. Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższe? Dokumentacja może
zostać załączona do oferty.
Odpowiedź:
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Zamawiający nie będzie korzystał z tego rodzaju systemu pobierania opłat.
Pytanie 4:
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 nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 3 ust 7 projektowanych postanowień umowy.
Pytanie 5:
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 6:
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 zmienia treść zapisu § 3 ust 11 projektowanych postanowień umowy, który uzyskuje
brzmienie: „11. W razie stwierdzenia wad Kart, w tym niezgodności z OPZ, Zamawiającemu przysługuje
prawo odmowy odbioru Kart. W takiej sytuacji, Wykonawca dostarczy w terminie 10 dni roboczych od
dnia odmowy odbioru, Karty wolne od wad. 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 7:
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 projektowanych postanowień umowy.
Pytanie 8:
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
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– a która to właśnie usprawni m.in. czas doręczenia – otrzymania faktury.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 4 ust 6 projektowanych postanowień umowy,
ponieważ Zamawiający nie będzie miał w takim wypadku pewności kiedy otrzyma prawidłowo
wystawioną fakturę VAT.
Pytanie 9:
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 nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 4 ust. 10 projektowanych postanowień
umowy.
Pytanie 10:
Czy Zamawiający odstąpi od zapisów par 5 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7-8, gdyż kary znacznie obciążają
Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza odstąpienia od powyższych zapisów. W ocenie Zamawiającego wysokość
kar określona w tym paragrafie nie jest nadmiernie wygórowana.
Pytanie 11:
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 nie wyraża zgody na dodanie kolejnego punktu w § 5 ust. 1 projektowanych postanowień
umowy.
Pytanie 12:
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 nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisów § 6 ust. 1 pkt 3 projektowanych postanowień
umowy
Pytanie 13:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta)
załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy - w
odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej
korespondencji)?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający w § 3 projektowanych postanowień umowy po ust. 14 dodaje
ust. 15, w brzmieniu: „15. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie, wyłącznie w zakresie korzystania
z Kart, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia obowiązującego u Wykonawcy regulaminu
korzystania z Kart, stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy (dalej: „Regulamin”). Postanowienia
Regulaminu w zakresie szerszym niż określony w zdaniu poprzednim nie są wiążące dla Zamawiającego.
Zmiana Regulaminu nie stanowi zmiany Umowy.”.
Pytanie 14:
Wykonawca rekomenduję dodanie do Umowy poniższych zapisów oraz załączenie do Umowy klauzuli
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informacyjnej Wykonawcy.
Propozycja 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, wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu
(tzw. dane kontaktowe) oraz osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony. Przekazywane na
potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię,
nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratorów danych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach
danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej
Umowy.
3. 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 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.
4. 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 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.
W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Niniejsze zmiany stanowią integralną część SWZ.
Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny
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