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Częstochowa, dnia 27 września 2017 roku 
WT.2370.25.5.2017 

DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:   wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
nr WT.2370.25.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup 
paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczany za pomocą kart bezgotówkowego 
tankowania” 

 
  Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27 września 2017 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  
nr WT.2370.25.2017, pn. „ Zakup paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego 
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczany za pomocą kart 
bezgotówkowego tankowania” w następującym zakresie  

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), poniżej podaję treść zapytań wraz z udzielonymi 
na nie odpowiedziami oraz wprowadzonymi modyfikacjami SIWZ:     
Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

dokonywania zakupu paliw w formie 
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych –
mikroprocesorowych kart, przy jednoczesnej 
akceptacji opłaty za karty: 
a) 0 zł netto za kartę nową; 
b) 10 zł netto za kartę wymienną z winy 
Zamawiającego (na skutek zagubienia, kradzieży, 
zmiany dotychczasowych danych etc.) 
c) w przypadku kart z nadrukiem logo 
Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto? 

Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację 
zapisów siwz  
w przytoczonym zakresie. Jednocześnie 
Zamawiająca odsyła do zapisów Załącznika nr 1 
do siwz pkt. 8 w którym mowa, iż: 
Zamawiająca zobowiązuje się do pokrycia 
kosztów wydania kart w przypadkach, w 
których ich wydanie byłoby konieczne z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 
utrata, zniszczenie, zmiana danych itp.), z 
wyjątkiem nowych kart na nabyte przez 
Zamawiającego pojazdy i sprzęt w trakcie 
trwania umowy. Cena za wydanie nowych kart 
nie może przekraczać cen podanych  
w ogólnych cennikach czy tabelach opłat 
danego Wykonawcy. Ponadto Zamawiająca nie 
przewiduje zamawiania kart z nadrukiem 
własnego logo. 

2. Czy Zamawiający zaakceptuje zmiany zapisu w 
SWIZ roz. 17, pkt. 17.2. dot. „terminu płatności 
30 dni od daty odbioru faktury”  na 21 dni od daty 
wystawienia faktury? 
W oferowanym systemie rozliczania transakcji 
bezgotówkowych termin płatności od daty 
dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na 
brak możliwości rejestrowania daty wpływu 
faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z 
tym windykacji należności w przypadku 
występujących przeterminowań. 
W celu usprawnienia procesu otrzymywania 
faktur VAT, Wykonawca daje możliwość 
przekazywania Zamawiającemu faktury VAT (w 
tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w 
formie elektronicznej, tzw. e-faktura.  E-faktura 
posiada taką samą wartość prawną jak faktura w 
formie papierowej, zawiera dokładnie takie same 
dane, zastępuje tradycyjny dokument w wersji 

Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację 
zapisów siwz w przytocznym zakresie.  
Jednocześnie zamawiająca w celu  
uszczegółowienia modyfikuje zapis  siwz 
zawarty w pkt. 17.2 w następujący sposób: 
Jest: 
„Termin płatności wymagany przez Szkołę - 
przelew 30 dni od daty odbioru przedmiotu 
umowy potwierdzonego dokumentem WZ i 
doręczenia faktury. Zamawiająca dopuszcza 
wystawianie faktur częściowych za każdą 
zrealizowaną dostawę. 
Zmienia się na:  
„Termin płatności wymagany przez szkołę - 30 
dni od daty sprzedaży na podstawie prawidłowo 
wystawionych i dostarczonych faktur VAT. Za 
datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu 
rozliczeniowego.” 
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Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania  
i Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania 
oferty. 
 W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert 
ulega zmianie. Obowiązujące terminy to: 

  Termin składania ofert: 04.10.2017 r. godz. 9:30. 
  Termin otwarcia ofert: 04.10.2017 r. godz. 10:00. 
  

 KOMENDANT 
Centralnej Szkoły 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie 

/-/ 
mł.  bryg.  mgr Piotr Placek 

 
 
Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 

papierowej i oczywiście skraca czas oczekiwania. 
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

przesłania dowodu wpłaty wadium drogą 
elektroniczną? 

Zamawiająca nie wyraża zgody  
na modyfikację siwz w tym zakresie. Zgodnie z 
zapisami pkt. 14.5 „Ofertę należy sporządzić w 
języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.”  
Ponadto Zamawiająca odsyła do zapisów 
znajdujących się w pkt. 12.5 siwz „Dowód 
wniesienia wadium należy dołączyć do oferty 
zgodnie z wymaganiami określonymi  
w niniejszej SIWZ .” 

4. Czy Zamawiający w odniesieniu do SIWZ  
pkt. 20 dopuszcza wniesienia zabezpieczenia  
w wysokości 3% ceny ofertowej brutto? 

Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację 
zapisów siwz w zakresie wniesienia przez 
Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

5. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w 
odniesieniu do projektu umowy §3 ust. 3: 
Wykonawca proponuje zmianę zapisu, aby 
faktury były wysyłane niezwłocznie, nie później 
jednak niż 7 dni od dnia wystawienia faktury ? 

Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację 
zapisów siwz w tym zakresie. 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
wyłączenia ze SWIZ zapisów o dokumencie WZ 
w przypadku akceptacji kart paliwowych SWIZ 
pkt. 17.2? 

Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację 
zapisów siwz w tym zakresie. 

7. Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do 
projektu umowy: „W sprawach nieuregulowanych 
w niniejszej Umowie stosuje się przepisy 
Ogólnych warunków sprzedaży i Używania Kart 
xxxx xxxx xxx z dnia xxxxxxxx r. Zamawiający 
potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków 
Sprzedaży i Użytkowania Kart  xxxx xxxx xxx z 
dnia  xxxxxxxx r.? 

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiająca 
odsyła do zapisów zawartych w pkt. 21 
„Projektu umowy” § 2 ust. 10. tj. 
 
„W zakresie nie uregulowanym niniejszą 
umową co do zasad dokonywania transakcji 
bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych 
Kupująca dopuszcza zastosowanie przepisów 
wewnętrznych Sprzedającego w postaci 
regulaminu, ogólnych warunków itp. 
dotyczącego sprzedaży i używania kart 
paliwowych o ile nie są sprzeczne z 
postanowieniami niniejszej umowy czy 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia do 
niniejszego zamówienia.” 


