
ZP-2380-308-2/ 2174 /2019           Katowice, dnia  29.11.2019r. 

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na: 

Mycie zewnętrzne karoserii pojazdów służbowych jednostek Policji na terenie garnizonu
śląskiego realizowane w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę karty do

bezgotówkowej realizacji usług lub żetony

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp
informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający uzna warunek odległości za spełniony dla Zadania nr 7, jeżeli
myjnia  zlokalizowana  przy  stacji  paliw  Wykonawcy  będzie  oddalona  od  siedziby
KMP o 15 km?

2. Czy Zamawiający uzna warunek odległości za spełniony dla Zadania nr 12, jeżeli
myjnia  zlokalizowana  przy  stacji  paliw  Wykonawcy  będzie  oddalona  od  siedziby
KMP o 11 km?

3. Czy Zamawiający uzna warunek odległości za spełniony dla Zadania nr 17, jeżeli
myjnia  zlokalizowana  przy  stacji  paliw  Wykonawcy  będzie  oddalona  od  siedziby
KMP o 12 km?

4. Czy Zamawiający uzna warunek odległości za spełniony dla Zadania nr 18, jeżeli
myjnia  zlokalizowana  przy  stacji  paliw  Wykonawcy  będzie  oddalona  od  siedziby
KMP o 15 km?

5. Czy Zamawiający uzna warunek odległości za spełniony dla Zadania nr 20, jeżeli
myjnia  zlokalizowana  przy  stacji  paliw  Wykonawcy  będzie  oddalona  od  siedziby
KPP o 22 km?

Komenda  Wojewódzka  Policji 
w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych
ul. Lompy 19
40 - 038 Katowice 

tel. 32 200 2050 www.slaska.policja.gov.pl
zamowienia@ka.policja.gov.pl



6. Czy Zamawiający uzna warunek odległości za spełniony dla Zadania nr 22, jeżeli
myjnia  zlokalizowana  przy  stacji  paliw  Wykonawcy  będzie  oddalona  od  siedziby
KPP o 23 km?

7. Czy Zamawiający uzna warunek odległości za spełniony dla Zadania nr 24, jeżeli
myjnia  zlokalizowana  przy  stacji  paliw  Wykonawcy  będzie  oddalona  od  siedziby
KPP o 16 km?

8. Czy Zamawiający uzna warunek odległości za spełniony dla Zadania nr 26, jeżeli
myjnia  zlokalizowana  przy  stacji  paliw  Wykonawcy  będzie  oddalona  od  siedziby
KPP o 19,5 km?

9. Czy Zamawiający uzna warunek odległości za spełniony dla Zadania nr 28, jeżeli
myjnia  zlokalizowana  przy  stacji  paliw  Wykonawcy  będzie  oddalona  od  siedziby
KPP o 20 km?

Odpowiedź na pytania 1- 9 
Zamawiający   podtrzymuje  zapisy  SIWZ  cyt.  „Zamawiający  wymaga,  aby  myjnia  była
zlokalizowana  na  terenie  miasta/gminy,  w  której  siedzibę  ma  Komenda  Powiatowa
Policji, Komenda Miejska Policji lub w promieniu nie większym niż 10 km po trasie od jej
siedziby.“

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby we Wzorze umowy dokonać zmiany poprzez
wykreślenie słowa „żetony”.  Wykonawca informuje, że bezgotówkowe świadczenie
usług  mycia/odkurzania  pojazdów  Zamawiającego  w  stacjach/sieci  paliw
Wykonawcy  odbywać  się  będzie  po  dokonaniu  transakcji  kartą  paliwową
Wykonawcy w przypadku usługi mycia pojazdów oraz dodatkowo wydania żetonów
w przypadku usługi odkurzania.

Odpowiedź na pytanie 10 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

11. Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  odstąpienie  od  zapisu  w  §  1  ust  9  Wzoru
umowy? Wykonawca nie przewiduje przekroczenia czasu oczekiwania na wykonanie
usługi  wskazanego  przez  Zamawiającego  w  powyższym  zapisie,  jednakże  w
sporadycznych  przypadkach  dużego  natężenia  ruchu/dużej  liczby  Klientów
Wykonawca  może  nie  mieć  możliwości  przeorganizowania  wewnętrznego  ruchu
pojazdów na danej stacji paliw.

Odpowiedź na pytanie 11
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w §1 ust 9, 

12. Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę na  zmianę zapisu  w  §1  ust  10  Wzoru  poprzez
wskazanie  infolinii  Wykonawcy  w  celu  zgłoszenia  faktu  utraty  karty.  Wykonawca
informuje, że infolinia przyjmuje zgłoszenia całodobowo 365 dni w roku które mogą
być potwierdzone przez Zamawiającego drogą mailową lub faxem.

Odpowiedź na pytanie 12
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  §1  ust  10  wzoru  umowy,  zaproponowaną
przez wykonawcę,   §1 ust 10 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  „W przypadku utraty
karty magnetycznej/żetonu Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt pisemnie na adres  e-
mail, infolinię lub  przez portal dedykowany wskazany w ust. 8. W przypadku utraty karty
magnetycznej/żetonu w sobotę, niedzielę lub święto zgłoszenie musi nastąpić w najbliższym
dniu roboczym.“



13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów § 1 ust 11 Wzoru umowy
poprzez wykreślenie słów: „Dla Zamawiającego fakt zgłoszenia utraty karty/żetonu
jest tożsamy z jego zamówieniem”? W procedurach Wykonawcy w takim przypadku
niezbędne  jest  zamówienie  nowej  karty  przez  Zamawiającego  poprzez  bezpłatny
dedykowany portal internetowy Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 13
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §1 ust 11 wzoru umowy, zaproponowaną przez
wykonawcę,  §1  ust  11  wzoru  umowy  otrzymuje  brzmienie: „W  przypadku  utraty  karty
magnetycznej/żetonu  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wydania  nowej  karty
magnetycznej/żetonu  w  terminie  do  14  dni  roboczych  od  daty  zamówienia  nowej   karty
magnetycznej/żetonu“

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie na końcu zdania zapisu w § 1 ust 16
Wzoru umowy zwrotu „… po pozytywnie zakończonym postępowaniu reklamacyjnym
przez Wykonawcę.”? 

Odpowiedź na pytanie 14
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w §1 ust 16, 

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 1 ust 18 Wzoru umowy po słowie
„myjni” zwrotu „ …Wykonawcy, w najbliższej odległości … ”?

Odpowiedź na pytanie 14
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  §1  ust  18  wzoru  umowy,  zaproponowaną
przez  wykonawcę,  §1  ust  18  wzoru  umowy  otrzymuje  brzmienie:  „W  przypadku braku
możliwości  wykonania  usług powyżej  7  dni  w obiekcie,  wskazanym przez  wykonawcę np.
awaria  myjni,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  innej  myjni  wykonawcy  w
najbliższej  odległości,  w  której  zostanie  wykonana  usługa,  przy  zachowaniu  pozostałych
warunków umowy.“

16. Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  odstąpienie  od  wskazania  stałych  cen
jednostkowych ust 21 SIWZ oraz § 1 ust 19 Wzoru umowy. Obecne zapisy nie mają
zastosowania u Wykonawcy przy użyciu kart paliwowych, gdyż u Wykonawcy nie są
stosowane  stałe  ceny.  Transakcje  bezgotówkowe  przy  użyciu  kart  paliwowych  są
dokonywane  przez  Zamawiającego  w/g  cen  detalicznych  brutto  usług  myjni  i
odkurzania  obowiązujących  na  danej  stacji  paliw  Wykonawcy  w  momencie
realizacji transakcji, pomniejszone o rabat jeżeli Wykonawca go udzieli. Propozycja
zapisu:  „Strony  ustalają,  że  w  okresie  obowiązywania  umowy  świadczenie  usług
mycia  zewnętrznego  i  czyszczenia  wewnętrznego  przy  użyciu  kart  paliwowych
odbywać się  będą po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej  stacji
paliw  Wykonawcy  w  momencie  realizacji  transakcji,  przy  uwzględnieniu  stałego
rabatu w wysokości … % brutto za daną usługę.”

Odpowiedź na pytanie 16
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Wzoru umowy dotyczące cen jednostkowych.

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie  zapisów w §  1  ust  19 i  20 Wzoru
umowy? Wykonawca nie ma możliwości dokonania zapłaty za faktury wystawione
przez Wykonawcę na Zamawiającego, zgodnie z warunkami umownymi. Wykonawca
nie  ma  również  możliwości  dokonania  zwrotu  kosztów  
w przypadku kiedy Zamawiający dokona zakupu usługi u podmiotu trzeciego.



Odpowiedź na pytanie 16
Zamawiający usuwa  §1 ust 19 wzoru umowy, oraz podtrzymuje zapisy §1 ust 20 wzoru
umowy

18. Czy  Zamawiający  zaakceptuje  21  dniowy  termin  płatności  liczony  od  daty
wystawienia faktury (§5 ust 2 Wzoru umowy)?

Odpowiedź na pytanie 18
Zamawiający wyraża zgodę na 21 dniowy termin płatności, jednak liczony od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (zgodnie z zapisem par. 5 ust.2 umowy).

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie w § 5 ust 1 Wzoru umowy okresu
rozliczeniowego  oraz  zasad  wystawiania  faktur  przez  Wykonawcę?  Wykonawca
wskazuje  na  możliwość  wyboru  jednego  z  dwóch  proponowanych  zapisów:
„Rozliczenie  za  zakup  usług  przy  użyciu  kart  paliwowych  następować  będzie  na
podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu
rozliczeniowego,  zgodnie z  przepisami podatkowymi.  Strony ustalają następujące
okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca do
faktury  załączy  zbiorcze  zestawienie  transakcji  dokonanych  w  danym  okresie
rozliczeniowym  przez  Zamawiającego,  zawierające  m.in.:  rodzaj  usługi,  numer
rejestracyjny pojazdu,  numer  karty  paliwowej,  miejscowość  i  numer  stacji  paliw,
datę dokonania transakcji,  ilość usług, cenę brutto usług, należny rabat dla danej
usługi.”

 lub 

„Rozliczenie  za  zakup  usług  przy  użyciu  kart  paliwowych  następować  będzie  na
podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu
rozliczeniowego,  zgodnie z  przepisami podatkowymi.  Strony ustalają następujące
okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia
miesiąca  kalendarzowego.  Za  datę  sprzedaży  uznaje  się  ostatni  dzień  okresu
rozliczeniowego.  Wykonawca  do  faktury  załączy  zbiorcze  zestawienie  transakcji
dokonanych w danym okresie  rozliczeniowym przez  Zamawiającego,  zawierające
m.in.:  rodzaj  usługi,  numer  rejestracyjny  pojazdu,  numer  karty  paliwowej,
miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania transakcji, ilość usług, cenę brutto
usług, należny rabat dla danej usługi.”

Odpowiedź na pytanie 19
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §5 ust 1 wzoru umowy, zaproponowaną przez
wykonawcę,  §5  ust  1wzoru  umowy  otrzymuje  brzmienie:  „Rozliczenie  za  zakup  usług
następować  będzie  na  podstawie  faktur,  wystawianych przez  Wykonawcę  po  zakończeniu
danego  okresu  rozliczeniowego,  zgodnie  z  przepisami  podatkowymi.  Strony  ustalają
następujące  okresy  rozliczeniowe  trwające:  od  01  do  ostatniego  dnia  miesiąca
kalendarzowego.  Za  datę  sprzedaży  uznaje  się  ostatni  dzień  okresu  rozliczeniowego.
Wykonawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie
rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające m.in.:  rodzaj  usługi,  numer rejestracyjny
pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania transakcji,
ilość usług, cenę brutto usług, należny rabat dla danej usługi.”



20. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 6 Wzoru umowy dodać zapisy adekwatne
do  wskazanych  zapisów  w  §  6  ust  1  pkt  a)  przy  czym  działające  na  korzyść
Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 20
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w §6  Wzoru umowy.,

21. Czy Zamawiający zaakceptuje usunięcie zapisu § 6 ust 1 pkt b) i c) Wzoru umowy,
gdyż wskazanie kary stanowi dodatkowe obciążenie Wykonawcy? 

Odpowiedź na pytanie 21
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w §6 ust 1 Wzoru umowy.,

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 Wzoru umowy kolejnego ustępu 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 na pytanie 22
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w par. 6, dotyczącego
noty księgowej. §6 ust 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiający występujący z
żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecWykonawcy notę księgową (obciążeniową)
na kwotę należnych kar umownych.”

23. 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 na pytanie  23
Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwość  dołączenia  już  do  właściwej  umowy  (po

wyborzeoferenta) załącznika w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania
Kart Flota Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie załącznik nr 2 do SIWZ – projekt
umowy. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

wyk. w 1 egz. A.N
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego


