
Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: BAG.261.11.54.2015 Warszawa, 22 marca 2016 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
¿Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych eksploatowanych w Centrali NFZ 
oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych”.

W dniu 21.03.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 
udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydania kart w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty 
pjrzekazania niezbędnych danych (wykazu pojazdów)?

Zamawiający określił w pkt. 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia konieczność wydania kompletu kart w 
dniu podpisania umowy. W tym samym dniu Zamawiający dostarczy wykaz pojazdów. Wykonawca, aby 
wydać karty spersonalizowane (zawierające dane konkretnego pojazdu) nie ma możliwości doręczenia ich 
w 1 dzień. Z uwagi na powyższe, termin wydania kart jest uzależniony od daty przekazania niezbędnych 
danych -  Wykonawca prosi o możliwość wydania kart w terminie 7 dni od tej daty, z zastrzeżeniem, że 
Zamawiający może przekazać wykaz pojazdów wcześniej -  po wyborze oferty, a przed zawarciem 
umowy.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 10 OPZ: „Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania 
umowy wyda Zamawiającemu karty o których mowa w pkt 7, pozwalające na zakup paliw do 
samochodów będących w posiadaniu Zamawiającego bez naliczania dodatkowych opłat oraz nie będzie 
naliczał opłat z tytułu prowadzenia sprzedaży za pomocą tych kart”.

Pytanie 2
Czy Zamawiający, dopuszcza możliwość zmiany danych umieszczanych na wydruku transakcji (pkt 20 
OPZ oraz §3 ust.8 umowy)?

Wykonawca pragnie wyjaśnić, że wydruk — potwierdzenie transakcji jest generowany automatycznie, bez 
ingerencji pracownika stacji i pracownika Zamawiającego. Na wydruku nie znajduje się cena jednostkowa, 
jednak ilość oraz wartość zakupu -  wartość zakupu wynika jednoznacznie z ceny jednostkowej i ilości, 
Zamawiający ma więc na wydruku wystarczające informacje dotyczące ceny. Ponad to, na fakturze każda 
transakcja jest opatrzona ceną jednostkową przed rabatem oraz ceną jednostkową po rabacie. Wykonawca
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proponuje, aby wydruk zawierał: 

ą) datę transakcji

b) numer rejestracyjny samochodu

c) rodzaj zatankowanego paliwa

d) ilość zatankowanego paliwa

e) cenę 1 litra lub wartość zakupu paliwa

f) nr karty, którą dokonano płatności,

g) stan licznika pojazdu 
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 20 OPZ oraz §3 ust.8 umowy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dnia, z którego należy podać średnią cenę jednostkową w 
formularzu ofertowym, wyznaczając dzień wcześniejszy niż 23.03.2016 r. tak, aby Wykonawca miał 
wystarczający czas na przygotowanie i doręczenia oferty do 25.03.2016 r.?

Wykonawca, z uwagi na wewnętrzny system raportowania o cenach ze stacji (w któiym ma możliwość 
podglądu cen z 1-dniowym opóźnieniem) prosi o wyznaczenie wcześniejszego dnia,' np. dni ogłoszenia o 
zamówieniu.
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy zawarte w formularzu ofertowym bez zmian.

Pytanie 4
Gzy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy 
użyciu kart paliwowych -pr2y jednoczesnej akceptacji opłaty 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 wyraża zgody na wprowadzenie opłaty za kartę wymienną.

Pytanie 5
Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisów w opisie przedmiotu zamówienia pkt 6? Pragnę 
poinformować, iż ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych zapis z kamer udostępniany jest 
wyłącznie na wniosek prokuratury.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 6 w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6
Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisów w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 10 dotyczącą 
wydania kart w dniu podpisania umowy i zastąpienie treścią:,, od chwili obowiązywania umowy” .? 
Odpowiedź
Zamawiający zmodyfikował pkt. 10 OPZ: „Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania 
umowy wyda Zamawiającemu karty o których mowa w pkt 7, pozwalające na zakup paliw do 
samochodów będących w posiadaniu Zamawiającego bez naliczania dodatkowych opłat oraz nie będzie 
naliczał opłat z tytułu prowadzenia sprzedaży za pomocą tych kart”.

Pytanie 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 3 ust 6 drugie zdanie i zaakceptuje następujące 
okresy rozliczeniowe. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego 
okresu: okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego 
dnia miesiąca kalendarzowego.?
Odpowiedź



Namawiający nie dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy powyższych zapisów.

Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 3 ust. 8 i zaakceptuje poniższy sposób 
ewidencjonowania transakcji bezgotówkowych:
i,Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji 
bezgotówkowej, daty, miejsca, nr rejestracyjny, 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 C2ym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu. Poprawność dokonanej transakcji 
wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”.
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 nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 3 ust. 8.

Pytanie 9
Gzy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 4 ust.3 poprzez dodanie zdania 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 nie dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy powyższych zapisów.

Pytanie 10
C-zy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 5 ust. 1 poprzez usunięcie zapisu: 
„i... Wykonawca wykonuje ją w sposób nienależyty*’.?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 5 ust. 1.

Peanie 11
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach nieuregulowanych w 
niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN 
ORLEN S.A. z dnia 01.07.2014 r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków 
Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 01.07.2014r?
Odpowiedź
Zamawiający nie zaakceptuje, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dodania powyższego zapisu.

W związku z udzielonym odpowiedziami i wprowadzonymi modyfikacjami zachodzi konieczność 
przesunięcia terminu składania ofert. W związku z wprowadzonymi zmianami zapisy SIWZ otrzymują 
brzmienie:
-zapis Specyfikacji w pkt 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ppkt 12 otrzymuje 
następujące brzmienie:



Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy oraz 
napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.11.54.2015. OFERTA -  DOSTAWA PALIW 
PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH EKSPLOATOWANYCH W CENTRALI 
NFZ ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJYCH I AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH 
NIE OTWIERAĆ PRZED 29.03.2016 r. GODZ. 10:30.”.

jzapis Specyfikacji w pkt 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ppkt 
i), otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali 
w terminie do 29.03.2016 r, do godz. 10:00.

jzapis Specyfikacji w pkt 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
ppkt. 61 otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert odbędzie sie w dniu 29.03,2016 r, o godz. 10:30 w Centrali Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.

Przewodniczącą Komisji Przetargowej


