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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NA
„DOSTAWĘ PALIWA ORAZ ARTYKUŁÓW MOTORYZACYJNYCH DO POJAZDÓW MIEJSKIEGO
CENTRUM OPIEKI W KRAKOWIE” O ZNAKU DAO6-230-05/19
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści konkursu ofert na
dostawę paliwa oraz artykułów motoryzacyjnych do pojazdów Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie:
Pytanie nr 1
„Opis metody obliczenia ceny wskazuje na podanie do oferty cen za okres 12.09.2019-16.09.2019 r.
Wykonawca prosi zatem o zamianę terminu cen do oferty na wskazanie okresu 12.09.201915.09.2019 r. Z uwagi na znacząca odległość firm Zamawiającego i Wykonawcy, nie jest możliwe
podanie cen ze wskazanego terminu 12-16 września 2019 r., oferta musi zostać wysłana już 16
września, aby dotarła do Państwa na czas. Podanie cen z wyprzedzeniem również jest niemożliwe,
cena zawsze może być ceną "przeszłościową" - czy wyrażacie Państwo zgodę na zmiany w tym
zakresie?”
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował terminy dotyczące składania i otwarcia ofert, poprzez ich wydłużenie,
dlatego też utrzymany zostanie okres za jaki Wykonawca podaje w ofercie średnie ceny paliw.

Pytanie nr 2
„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do oferty Wykonawca załączył swój wzór umowy, który załącza
do wglądu Wykonawcy do niniejszej korespondencji oraz ogólne warunki sprzedaży i używania kart
paliwowych Wykonawcy?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie swojego wzoru umowy.

Pytanie nr 3
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy
użyciu kart paliwowych?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowaną możliwość.

Pytanie nr 4
„Czy Zamawiający zaakceptuje, aby karty paliwowe zostały wydane w ciągu 15 dni roboczych od
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przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub
przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub
zamówienia nowej karty?”
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje proponowany termin wydania kart paliwowych.

Pytanie nr 5
„Czy istnieje możliwość zaakceptowanie taryfikatora opłat za karty:
* 0 zł netto za kartę nową,
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych
etc.)?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości taryfikatora opłat za karty.

Pytanie nr 6
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu §3 ust. 1?
Wykonawca umożliwia wydanie kart:


kartę typu „K” – wystawianą imiennie na kierowcę



kartę typu „S” – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu

Dla każdej karty Klient może określić - według własnych potrzeb - limity:


ilości zakupionych paliw (limit dzienny, miesięczny wyrażony w litrach)



wartości zakupionych produktów i usług (limit dzienny, miesięczny wyrażony w PLN)

Na życzenie Klienta istnieje możliwość uruchomienia opcji obligującej użytkownika karty (kierowcę) do
podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów.
Wszystkie Karty Flotowe są zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który znany jest
jedynie ich użytkownikom i spełniają bankowe standardy zabezpieczeń. Wykonawca oferuje dwa
rodzaje Kart Flotowych:
Wykonawca po podpisaniu umowy udostępnia portal flotowy - interaktywny system, za pośrednictwem
którego,

przy

indywidualnym

przekazaniu

loginu

samochodowym”.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowaną możliwość.

i

hasła

Zamawiający

zarządza

taborem
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Pytanie nr 7
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w projekcie umowy § 3 ust 3 lit a) poprzez
zaakceptowanie poniższego sposobu ewidencjonowania i rozliczania transakcji bezgotówkowych:
„Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru
transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług
dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie
wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość
danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.”
Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN,
w związku z czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu. Poprawność dokonanej
transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”.
Ponadto Wykonawca informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część zawiera
wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne
karty paliwowe, t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto
zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług),
pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed opustem, wielkość
opustu, wartość (brutto, VAT, netto) po opuście.
Imię i nazwisko kierowcy nie jest wskazywane w załączniku do faktury a wyłącznie na bilingu
elektronicznym dostępnym za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, o ile karty
wydane byłyby na nazwiska i imiona użytkowników (karty typu K).
Istnieje również możliwość zakodowania nazwisk osób kierujących pojazdami w tzw. MPK (miejsca
powstawania kosztów), które mogłyby być przypisane na stałe do kart?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyrazi zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 8
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w §3 ust. 3, lit b) i zaakceptuje 2 okresy
rozliczeniowe o proponowanej treści:
„Dostawy paliw będą 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. Faktura będzie uwzględniała ilość
zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego” lub w przypadku braku zgody na 2 okresy rozliczeniowe dodanie po słowach:,,
miesiąca kalendarzowego” dodanie słów: ,,okresu rozliczeniowego”.
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego?”
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowaną możliwość.

Pytanie nr 9
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 3, lit c) i zaakceptuje termin płatności
liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?
W systemie rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy termin „od otrzymania”, z przyczyn braku
możliwości windykacji należności, nie istnieje.
Odpowiedź:
Zamawiający wyrazi zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 10
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 1 poprzez odstąpienie od kary umownej,
ponieważ w przypadku złej jakości paliwa Zamawiający ma możliwość złożenia reklamacji?
Wykonawca stara się wykonać swoje zobowiązania należycie w związku z tym prosi o odstąpienie od
kary umownej jaką Zamawiający chce nałożyć na Wykonawcą.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowana zmianę.

Pytanie nr 11
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania kolejnego ustępu w § 4 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:
Zamawiający dopuszcza proponowaną możliwość.

Pytanie nr 12
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 6 ust. 4 poprzez dodanie słów „… po
przeprowadzonym procesie reklamacyjnym przez Sprzedającego …” po słowach „ …bez zachowania
okresu wypowiedzenia?”
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Odpowiedź:
Zamawiający wyrazi zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 13
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu projektu umowy § 8 i zaakceptuje zastąpienie
zaproponowane zapisy: 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 oraz numery telefonów osób wskazanych w § 7 i w załączniku nr 1.
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 10.05.2018 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 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.”
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowaną możliwość.

Pytanie nr 14
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta)
załącznika w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota Wykonawcy z dnia 24
maja 2018r,- w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi
załącznik niniejszej korespondencji)?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowaną możliwość.

Pytanie nr 15
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu dot. terminu płatności i wyraża zgodę na
termin 30 dni od daty wystawienia faktury, w zamian za termin 30 dni od daty otrzymania faktury?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

