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Kraków, dnia 23 grudnia 2020r. 

 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-25/20 

 

Szanowni Państwo, 

 

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa”, Zamawiający – Regionalne 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (znak sprawy j. w.), wpłynęły zapytania dotyczące 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 10 dni roboczych od 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? Mając na uwadze 

zobowiązania wobec innych Podmiotów działających w systemie flotowym oraz odległość pomiędzy Wykonawcą a 

poszczególnymi Jednostkami objętymi postępowaniem, Wykonawca chciałby posiadać pewność terminowego 

dostarczenia kart. Wykonawca dołoży również wszelkich starań, aby karty dostarczone były w najkrótszym czasie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wydania kart z 10 dni kalendarzowych na 10 dni 

roboczych. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z § 4 ust. 4 Istotnych postanowień umowy słów: „potwierdzonych przez 

Zamawiającego”. W systemie rozliczeniowym Wykonawcy Zamawiający nie potwierdza raportów transakcji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 21 dniowy termin płatności liczony od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 6 Istotnych postanowień umowy dodać zapisy adekwatne do zapisów w § 6 ust. 

1 przy czym działające na korzyść Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 Istotnych postanowień umowy 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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Istotnych postanowień umowy następujących zapisów: 

„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, w tym także członków organów Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących 

Zamawiającego - 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 
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zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej 

Załącznik nr … do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.” 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi stosowną modyfikację w treści Istotnych postanowień umowy. 

 

Pytanie nr 7: 

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 z wyłączeniem następujących postanowień: pkt. III.1c), pkt. III.7 zdanie pierwsze in 

fine oraz zdanie drugie, pkt. IV.2, pkt. VII.1c zdanie drugie, pkt. X.a, pkt X.b, pkt. X.e, pkt. XI.2, pkt. XV.1, pkt. XV.3. 

 

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zmawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, modyfikuje treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

 

W Załączniku nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy postanowienie § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Zakup paliwa będzie realizowany na wszystkich stacjach Wykonawcy honorujących wydane karty paliwowe, przy czym 

Wykonawca zapewni możliwość zakupu paliwa przy użyciu wydanych kart na stacjach zlokalizowanych w Krakowie oraz 

w promieniu do 100 km od  miejscowości, w których mają siedziby oddziały terenowe Zamawiającego.” 

 

W Załączniku nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy postanowienie § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu identyfikacyjne karty 

paliwowe umożliwiające zakup paliwa na stacjach należących do sieci Wykonawcy, po jednej dla każdego pojazdu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania dodatkowych kart w przypadku zwiększenia floty pojazdów.” 

 

W Załączniku nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy postanowienie § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Strony zgodnie ustalają, że dane osobowe osób dokonujących bezgotówkowego zakupu paliwa w imieniu 

Zamawiającego na stacjach paliw należących do sieci Wykonawcy, a także dane osób wyznaczonych do kontaktów 

roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione 

interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy 

oraz że żadna ze Strony nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja umowy.” 

 

W Załączniku nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy postanowienie § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób 

będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku 

reprezentantów Stron niniejszej umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za 

koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osób dokonujących zakupu w imieniu Zamawiającego na stacjach 

paliw należących do sieci Wykonawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem oraz 

realizacją umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie realizacji umowy oraz w okresie 

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami z tytułu niniejszej umowy.” 

 

W Załączniku nr 3 do SIWZ – Kalkulacja Cenowa - Opis Przedmiotu Zamówienia w kolumnie „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA” 

zwrot „w promieniu 100 km” zastępuje się zwrotem „w promieniu do 100 km”. 

 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Zamawiający w celu ułatwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w treści ofert opublikuje na stronie postępowania 

ujednoliconą treść SIWZ. 

 

Jednocześnie z uwagi na ujawnioną w wyniku dokonanej modyfikacji siwz konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 38 ust. 4a ustawy przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia nr 2020/S 235-579535 z dnia 02.12.2020r. 
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