NarodoA^ Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddziat Wojewodzki w Katowicach

Katowice, dnia ...■^.5!"...marca 2019 r.

znak:WAG-IL261.15.2019
WAG-II.W.9.9.EA.2019

DO

WYKONAWCOW

dotyczy: zamowienie nr 3/pn/2019 - zakup (dostawa) paliw plynnych przy uzyciu kart paliwowych
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych

G.t.Dz.U.2018.1986 ze zm.), zwanej dalej „pzp", przekazuj? Panstwu tres6 zapytan do SIWZ, jakie
wplyn^ly w zwiqzku z przedmiotowym post^powaiiiem o udzielenie zamowienia publicznego oraz
udzielam wyjasnien. Pytania — wnipski o wyja^nienie tresci SIWZ zostaiy zlozone przed uplywem terminu,
o ktdrym mowa w art. 38 ust.l pzp.
Pytanie I:

Dotyczy §5 ust.l - Czy Zamawiaj^cy wyrazi zgod? na zmianf terminu platnosci faktury na 21 dni liczqc od
daty wystawienia faktuiy? Pod warunkiem, ze Wykonawca dostarczy fator§ minimum 7 dni przed
uplywem terminu platnosci.
Odpowiedz;

Okreslone w §5 ust.l z uwzgl^dnieniem §5 ust.2 wzoru umowy zasady platnosci faktur odnoszgce si? do
terminu zaplaty (tj. w ci^gu 14 dni licz^c od dnia wystawienia faktury, przy czym Wykonawca obowiqzany
jest dostarczyc faktur? do siedziby Zamawiaj^cego nie pozniej niz na 10 dni przed uplywem terminu
platnosci, przy uwzgl?dnieniu postanowienia stanowi^cego, iz w przypadku niezachowania przez
Wykonawc? terminu dostarczenia faktury, o ktorym inbwa w §5 ust.l in fine, zapiata faktuiy nast^pi
W ci^gu 7 dni licz^c od dnia wplywu faktury do siedziby Zamawiaj^cego), nalezy uznac za optymalne
zarowno z punktu widzenia interesow Zamawiaj^cego, jak; i Wykonawcy. Zasady te uwzgl?dniaj^
obowi^zuj^cy u Zamawiajqcego schemat obiegu dokumentow ksi?gpwych i wynikaj^ce z niego terminy
weryfikacji dowodu ksi?gowego oraz zatwierdzania do wyplaty. Podkreslic nalezy, iz Zamawiaj^cy jako
podmiot nalez^cy do sektora finansow publicznych nie moze ponosic negatywnych nast?pstw dostarczania
przez Wykonawc? faktur w terminie uniemozliwiaj^cym ich terminow^ zaplat?.
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Pytanie 2:

Czy istnieje mozliwo^c odst^pienia od wymogu przedstawiania na kazde z^danie swiadectw jakosci
oferowanych paliw (§1 ust.4a), gdyz dokumenty dotycz^ dostarczonej pewnej partii paliwa i
ogolnodost^pne na kazdej stacji, a wi?c rowniez i dla Zamawiaj^cego?
Odpowiedz:

W §1 ust. 4a wzoru umowy in fine dopisiije si§ zdanie w brzmieniu:

Pytanie 3:

Czy Zamawiaj^cy zaakceptuje w §1 ust. 6, aby karty paliwowe wydane zostaly w ci^gu 15 dni roboczyeh
od przediozenia wniosku/zamowienia na karty przez Zamawiaj^cego po podpisaniu umowy, lub
przedlozenia wniosku/zamowienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub
zamowienia nowej karty?
Odpowiedz:

Termin 10 dni roboczyeh licz^c od dnia zlozenia zamowienia na karty, o ktoiym mowa w §1 ust.6 wzoru
umowy (dotyczy nowych kart), a takze termin 15 dni, o ktdrym mowa w §1 ust.8 wzoru umowy (dotyczy
duplikatu kart), wydaje si? bye terminem wystarczaj^eym dla zrealizowania zamowienia/ zgtoszenia.
Powyzsze potwierdza dotyehezasowe doswiadezenie Zamawiaj^eego w realizaeji umow na zakup paliwa.
Jednoezesnie zwraea si? uwag? na zapis §1 ust.11 wzoru umowy stanowi^ey, iz postanowienia ogolnyeh
warunkow uzywania kart paliwowych obowi^zujqee u Wykonawey sprzeezne z postanowieniami
niniejszej umowy nie wi^^ Stron. W przypadku sprzecznosei pomi?dzy postanowieniami ogolnyeh
warunkow uzywania kart paliwowych a postanowieniami umowy,rozstrzygac b?dzie tresc umowy.
Pytanie 4:

Czy Zamawiajqey dopuszeza mozliwosc zaakeeptowania ponizszego taryfikatora oplat za karty
(§1 ust.6 i 8): *10 zi netto za kart? now4,*10 zl netto za kart? dodatkow^ wydawan^ w trakeie realizaeji
umowy, *10 zl netto za kart? wymienn^ (na skutek zagubienia, kradziezy, zmiany dotyehezasowyeh
danych etc.)?
Odpowiedz:

Zamawiaj^ey przewiduje uiszezenie oplaty w wysokosei 10,00 zl netto za sztuk?(§1 ust.8 wzoru umowy)
w przypadku wystawienia duplikatu karty zagubionej, skradzionej, zniszezonej, wymagajqeej zmiany
danych etc., przy uwzgl?dnieniu zastrzezenia, iz wysokosc wynagrodzenia calkowitego brutto umowy nie
moze zostac w trakeie realizaeji umowy przekroczona/ suma faktur VAT wystawionych na podstawie
umowy nie moze przekroczyc wynagrodzenia calkowitego brutto umowy.

Odnosnie kart nowych (13) wydawanych bezposrednio po zawarciu umowy w terminie do 10 dni
roboczyeh liez^c od dnia zlozenia zamowienia, b^dz kart dla dodatkowych samochodow, Zamawiaj^cy nie
przewiduje uiszczania oplat.

Pytanie 5:

C2y Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc usuni^cia z zapisu w §1 ust. 11 stowa: „nie obowi^jq"?
Odpowiedz:

Zwraca si? uwag?, iz ostateczna redakcja §1 ust.11 zdanie 1 wzoru umowy nast^pi na etapie zawierania
umowy z wybranym wykonawcq, odpowiednio do tresci oferty zlozonej przez tego wykonawc?

w niniejszytn zamowieniu. Powyzsze zaiozenie wynika z uwagi umieszczonej w §1 ust.l 1 wzoru umowy
w brzmieniu: [* zapis zostanie zredagowany odpowiednio do tresci oferty zlozonej przez Wykonawc^
w zamowieniu nr3/pn/2019].

Patrz rowiiiez pkt lH formularza opis prze&niotu zamowienia i kalkulacja cenowa oraz pkt Id pkt 1 SIWZ.
Pytanie 6:

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc usuni?cia zapisu w §5 ust. 1 od slow: „...przy czym
Wykonawca..." do konca zdania? Wykonawca proponuje, ze dostarczy faktur? na 5 dni przed uplywem
terminu platnosci. Pragn? poinformowac iz zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT faktur? wystawia si?

nie pozniej niz pi?tnastego dnia od zakonczenia miesi^ca, w kt6r3mi dokonano sprzedazy. Nast?pnie
faktura jest niezwlocznie wyslana do Zamawiaj^cego. Wykonawca proponuje rowniez e-faktur? zamiast
faktury papierowej. E-faktura jest zamieszczana na dedykowanym portalu, a powiadomienie o jej
wystawieniu i mozliwosci pobrania jest wysylane na adres mailowy Zamawiaj^cego.
Odpowiedz:

Zamawiaj^cy nie widzi uzasadnienia dla usuwania ww.zapisu - patrz odpowiedz na pytanie L
Zwraca si? uwag?, iz termin platiiosci faktur opisany we wzorze umowy nie narusza przepisow ustawy
o podatku od towarow i ushig, w tym przepisow reguluj^cych termin wystawiania faktur przez
sprzedawc?.
Odnoszqc si? do kwestii e-faktuiy stwierdzic nalezy, iz z dniem wejscia w zycie ustawy
z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ushigi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz.2191), tj. z dniem 18 kwietnia
2019 r., Zamawiaj^cy co do zasady zobowi^any b?dzie do

odbierania od

Wykonawcy

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przeslanych za posrednictwem platformy.

Zgodnie jednak z art.12 ust.2 cyt. ustawy(przepis przejsciowy), przepisow niniejszej ustawy nie stosuje si?

do post?powan o udzielenie zamowienia publicznego, post?powan o zawarcie umowy koncesji oraz
post?powan w sprawie wyboru partnera piywatnego, wszcz?tvch przed dniem weiscia w zvcie ninieiszei

ustawy. i umow zawartvch w wvniku takich postepowan.
Pytanie 7:

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zastqpienia w §5 ust. 9 slow: „ zaplacie wynagrodzenia"
na slowa: „transakcjach handlowych"?
Odpowiedz:

§5 ust.9 wzprn nmpwy otrzymuje nast?pujpce brzmienie:

„9. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opomienie w zaptecie wynagrodzenia
(danej faktury), liczone od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu
pisemnegb wezwania do zaplaty".

Pytanie 8:

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwose zmiany w §6 ust. 1 pkt. 1) poprzez zmniejszenie kary umownej
do kwoty 2.500 zl oraz dodania analogicznej mozliwosci okreslonej w §6 ust. 1 pkt. 1) dla Wykonawcy?
Zgodnie z zasad^ rownosci stron Wykonawea rowniez powinien miec mozliwose otrzymania wyplaty kary
umownej w sytuacji odst^pienia od umdwy z pr;^czyn lez^cych po stronie Zamawiaj^cego.
Odpowiedz:

Zwazj^szy okolicznosc, dla jakiej przewidziano obowi^ek zaplaty kary umownej w kwocie 5.000,00 zl,
stwierdzic nalezy, iz kara ta nie stanowi kary wygorowanej, lecz kar? odpowiedni^ do sytuacji rozwiqzania
umowy z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy.
Rozwi^zanie umowy definiowane jest jako rozwi^zanie umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku raz^cego naruszenia umowy,za ktore uznaje si?(por. §6 ust.2 wzoru umowy):

- brak mozliwosci zakupu paliwa w danym punkcie sprzeda^ (stacji benzynowej) za wyj^tkiem sytuacji
wskazanych w §6 ust.l pkt 2 umowy;
- brak wymiany karty lub dostarczenia nowej karty na zasadach okreslonych w §1 ust.7 i ust.8 umowy,

a takze powtarzaj^cy si? brak mozliwosci zakupu paliwa (czterokrotnie lub wi?cej w ci^gu miesi^ca
kalendarzowego) w przypadku, o ktorym mowa w §6 ust.l pkt 2 umowy.
Nalezy zwrocic uwag?, iz zgodnie z §6 ust.l pkt 2 umowy obowiqzek zaplaty kary umownej zostaje
wyl^czony w nast?puj^cych przypadkach: awaria systemu komputerowego danej stacji Wykonawcy,
przerwa spowodowana wskutek modemizacji danej stacji, przerwa w dostawie energii elektrycznej, b^dz

czasowe wyl^czenie ze sprzedazy, tj. dostawa paliwa albo prace zwi^zane z konserwacj^ zbiomikow
paliwowych.

Zamawiajqcy nie znajduje uzasadnienia dla wprowadzenia kary umownej obci^zaj^cej Zamawiaj^cego
w sytuacji odst^pienia od umowy z przyczyn lez^cych po stronie Zamawiaj^cego.
Celem zawarcia umowy w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego jest wykonanie
danego zamowienia, co ma na wzgl?dzie zabezpieczenie potrzeb i realizacje zadan spoczywaj^cych na
podmiocie Zamawiajqcym.

Stosownie do aft. 483 k.c. instytucja kary umownej ma na celu naprawienie szkody wyniklej
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowi^zania niepieni?znego.
Brak w stosunku cywilnoprawnym, ktory b?dzie l^czyl strony umowy, takich zdbowiqzan niepieni?znych,
ktorych niewykonanie przez Zamawiaj^cego uzasadnialoby mozliwose odst^pienia Wykonawcy od
umowy. Spelnienie swiadczenia przez Zamawiaj^cego nast?puje poprzez zaplat? sumy nominalnej(ceny),
a nie poprzez wykonanie zobowi^an niepieni?znych. Stosowna regulacja na wypadek niedotr^mania
tego zobowi^ania przez Zamawiaj^cego zostalajuz przewidziana w §5 ust. 9 wzoru umowy.

Ponadto zwraca si? uwag?, iz zapis §6 ust.7 wzoru umowy (odst^pienie od umowy przez Zamawiaj^cego)
stanowi powtgrzenie tresci art. 145 ust.l pzp; stanowi zatem przeniesienie na grunt umowy regulacji
ustawowej powszechnie obowi^j^cej, ktora b?dzie miala zastosowanie niezaleznie od okolicznosci
umieszczenia tresci ww. przepisu w umowie.
Pytanie 9:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwose dolqczenia juz do wlasciwej umowy (po wyborze oferenta)

zal^cznika w postaci ogolnych warunkow sprzedazy i uzywania kart paliwowych Wykonawcy -

4

w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazMj^ regulamin stanowi zal^cznik niniejszej
korespondencji)?

jOdpowedz:
Zgodnie z pkt HI pkt 1 SIWZ, Wykpnawca winien zal^ci^c do pferty zaparafowane przez siebie pgplne
warunki uzywania kart paliwowych w przypadku, gdy takowe obowi^j^ u Wykpnawcy.
Postanowienia ogolnych. wamnkow uzywania kart paliwp\\ych sprzeczne z postanowieniami umowy
(wzoru umowy) nie bpd^ wi^zaly Stron. W przypadku sprzecznosci pomipdzy postanowieniami ogolnych
warunkow uzywania kart paliwowych a postanowieniami umowy, rozstrzygac bpdzie tresc umowy(wzoru

umowy). Patrz pkt in formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa oraz §1 ust.ll wzoru
umowy.

Zamawiajqcy nie udostppnia tresci regulaminu zal^czonego przez Autora zapytania. Udostppnienie

(upublicznienie w ramach udzielanych odpowiedzi) ww. ipgulaiminu, nawet po dokonaniu niezbpdnej
anonimizacji, mogloby umozliwic identyfikacjp Wykonawcy- Autora zapytania.
JednPczesnie informuj?, iz w pkt HI pkt la SIWZ zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

formularza opisprz^miotu zamowienia i kalkulacja cenowa."Korekta rha charakter porz^dkowy.
Zmiany tresci SIWZ wynikaj^ce z niniejszego pisma wprowadza si? na podstawie art. 38 ust.4 pzp.
Termin skladania(otwarcia ofert) pozpstaje bez zmian.
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