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Departament Zamówień Publicznych    Warszawa,    17.07.2020 r. 

Sygnalizuj nieprawidłowo ści w przetargu 
sygnalista@zus.pl 
 

993200/271/IN-609/20 

Do Wszystkich Zainteresowanych 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywny zakup paliwa - benzyny 

bezołowiowej PB95 oraz oleju napędowego ON dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Znak postępowania - (TZ/370/02/20). 

 

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie postanowień art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający informuje, że 

wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu 

(dalej „SIWZ”), na które udziela się następujących odpowiedzi oraz modyfikuje treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia: 

I. 

Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dnia wskazania ceny w formularzu ofertowym? 

Zamawiający przewidział termin składania ofert na 23.07.2020 i godz. 10.00. SIWZ przewiduje 

również wskazanie ceny w Formularzu ofertowym z tego dnia, co wiąże się z koniecznością 

przygotowania i wysłania do Zamawiającego oferty 23.07 rano. Wykonawcy mają mało czasu na 

przygotowanie oferty i zamieszczenie jej na platformie. Wiąże się to z dodatkowym ryzykiem 

opóźnień w działaniu miniPortalu.  

Bardzo proszę o umożliwienie złożenia ofert z ceną z dnia np. 21.07, tak aby ograniczyć ryzyko nie 

złożenia oferty w terminie. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
 Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ termin złożenia oferty nie jest 

równoznaczny z terminem składania ofert. Termin złożenia oferty może być wcześniejszy niż 

wyznaczony przez Zamawiającego termin składania ofert, opisany w pkt 6.1.2. SIWZ.  
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Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający doprecyzuje zapis e zapis wzoru umowy § 4 ust. 5.1.? 

a) Czy Zamawiający odstąpi od kolumny EAN lub dopuszcza pozostawianie jej pustej, jeśli określony 

Wykonawca nie wskazuje przedmiotowej danej? 

b) Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zamieszczania ceny za 1000 litrów? Wskazana pozycja 

nie ma związku z zakupem detalicznym – faktury i zakupy przy użyciu kart rozliczane są w 

litrach. 

c) Czy kolumna „wartość” oraz „VAT” to w rozumieniu Zamawiającego wartość brutto i VAT przed 

rabatem? 

d) Czy imię i nazwisko może być w jednej kolumnie? 

e) Co w rozumieniu Zamawiającego ma się zawierać w Tekście 1 katy, Tekście 2 karty? 

f) Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zamieszczania typu pojazdu i typu karty? 

g) Czy oprócz wyżej wymienionego załącznika Zamawiający będzie oczekiwał innych danych od 

Wykonawcy? Np. miejsce dokonania transakcji, datę, cenę jednostkową przed rabatem, po 

rabacie? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Załącznik nr 5 do umowy otrzymuje następujące 

brzmienie. 
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 wzór zbiorczego zestawienia 
transakcji 

         

               
Nr faktury Nr 

stacji 
Miejsco
wość 

Ulica Numer Nr karty Nr transakcji Nr 
rejestracyjny 

Data 
realizacji 

Godzina Licznik Rodzaj 
paliwa 

Ilość litrów Wartość brutto po 
upuście 
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Pytanie nr 3: (pytanie to zadane było dwukrotnie) 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi do „Zestawienia” stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

a) Co ma pojawić się w kolumnie oznaczonej „EAN”? 

b) Kolumny „Nazwisko” i „Imię” – mogą być podane w przypadku kart imiennych co w sytuacji 

gdy karty są wydane na nr rejestracyjny? 

c) Co ma pojawić się w kolumnie oznaczonej „Typ pojazdu” – czy chodzi o numer 

rejestracyjny? 

d) Co ma pojawić się w kolumnie oznaczonej „Typ karty”? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 5. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

 
Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie zapisów w § 2 ust 3 pkt 3 Wzoru umowy i 

zaakceptuje termin 10 dni roboczych na dostarczenie kart paliwowych (analogicznie jak w § 2 ust 

3 pkt 2 Wzoru umowy)? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Termin określony w SIWZ dotyczy innych 

sytuacji i ich ujednolicenie jest niezasadne 

 

Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający zaakceptuje 21 dniowy termin płatności liczony od daty wystawienia faktury 

przez Wykonawcę ? (§ 4 ust 5 Wzoru umowy) 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Tak. Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach SIWZ. 

We Wzorze umowy § 4 „Wynagrodzenie i zasady rozliczeń” ust. 5 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

Było Jest 

5. Płatność należności na podstawie 

zbiorczej faktury, wystawionej na Centralę 

ZUS i poszczególne Oddziały ZUS w 

oparciu o faktycznie zakupione ilości, 

dokonywana będzie przez odbiorcę 

faktury w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w ust. 4.  

 

5. Płatność należności na podstawie zbiorczej 

faktury, wystawionej na Centralę i 

poszczególne Oddziały ZUS w oparciu o 

faktycznie zakupione ilości, dokonywana 

będzie przez odbiorcę faktury w terminie 21 

dni od daty prawidłowo wystawionej 

faktury, pod warunkiem, że faktura 

dostarczona zostanie do danej Jednostki 

Zamawiającego nie później niż 10 dni przed 

terminem zapłaty, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4. 

 

Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zbiorcze zestawienie transakcji za dany okres rozliczeniowy 

wysyłane drogą elektroniczną przez Wykonawcę zawierało – oprócz danych wskazanych w 

Załączniku nr 5 do Umowy – również takie dane jak: Nr faktury, Pozycja faktury, Cena sprzedaży, 

Nr floty, Nr karty, Trans karty, Nr rejestracyjny, Data realizacji, Godzina, Nr stacji, Miejscowość, 

Ulica, Numer ? 

Odpowiedź na pytanie nr 6 : 
Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 5. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 
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Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisów w § 5 ust 1-3 Wzoru umowy? Kary 

umowne są ujęte również w zapisach § 5 ust 12-13 Wzoru umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 
 Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w ust. 1-3 

Zamawiający przewidział kary umowne za nienależyte wykonanie Umowy, natomiast w ust. 12-

13 przewidziane zostały kary naliczane z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy. 

 
Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższy sposób rozliczania kar umownych:  

„-„W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto” 

-„W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto”? 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następujących zapisów w § 9 Wzoru umowy: 

Pytanie 9.1.  

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, zajmowane stanowisko i miejsce 

pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.  

Odpowiedź na pytanie 9.1.:  
Tak. Dodaje się w § 9 ust. 4 o następującej treści: 

„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, zajmowane stanowisko i miejsce 

pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email”. 
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Pytanie 9.2.:  

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. 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zdaniem Zamawiającego przyjęta została niewłaściwa 

podstawa prawna. Dane osobowe powinny być przetwarzana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c.   

Pytanie 9.3.: 

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. 

Odpowiedź: 
Tak. Dodaje się w § 9 ust. 5 o następującej treści: 

„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”. 

Pytanie 9.4.: 

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. 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Zaproponowany zapis przenosi na Zamawiającego obowiązek informacyjny ciążący na 
wykonawcy.  

 
Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) 

załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy -  w 

odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik 

niniejszej korespondencji). 
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Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

II. 

Zamawiający informuje, że dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Termin składania ofert     28.07.2020 r. godzina 10.00. 

Termin otwarcia ofert       28.07.2020 r. godzina 13.00. 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

         Dyrektor 

         Departamentu Administracyjnego 

         Jolanta Lasota 


