30 września 2021
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni poniżej cytuje i odpowiada
na pytania od nr 1 do nr 4 zadane do postępowania nr PKA/PN-1/2021 dnia 29 września 2021 roku.

Pytanie nr 1
Dotyczy punktu 16.2 SWZ.
Zamawiający wskazuje, że cena oferty będzie obliczana w następujący sposób: suma ceny hurtowej
PKN ORLEN S.A. netto jednego litra i ceny hurtowej GRUPY LOTOS S.A. netto jednego litra obie z dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE – podzielona przez 2 minus upust udzielony przez
wykonawcę?
Aby uniknąć błędów przy obliczaniu ceny oferty przez Wykonawców, prosimy Zamawiającego aby
potwierdził, że cena oferty będzie obliczana na podstawie cen hurtowych ogłoszonych przez PKN
ORLEN S.A. oraz GRUPĘ LOTOS S.A. na dzień 07-09-2021 r..
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że cena oferty będzie obliczana na podstawie cen hurtowych ogłoszonych
przez PKN ORLEN S.A. oraz GRUPĘ LOTOS S.A. na dzień 10.09.2021 r., gdyż w tym dniu nastąpiła
publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 2
Dotyczy ustępu 8 paragrafu 2 załączników 4 i 5 do SWZ „Wzór umowy”.
Wykonawca korzysta z oferowanej przez banki i obecnie powszechnej już na rynku tzw. usługi
collect/speed collect (różne nazwy są używane przez różne banki) czyli systemu identyfikacji
masowych płatności) wykorzystującej „wirtualne numery rachunków” w przypadku sprzedaży
masowej. W usłudze tej każdemu pojedynczemu kontrahentowi właściciela rachunku bankowego
przypisywany jest właściwy wyłącznie dla niego niepowtarzalny „wirtualny” numer rachunku, który to
numer nabywca wykorzystuje przelewając zapłatę za towar, jednak środki pieniężne wpływają (i są
księgowane przez bank) na rzeczywistym rachunku bankowym (głównym), do którego te wirtualne
numery są przyporządkowane. Numer wirtualny stosowany jest w celu zautomatyzowania rozliczeń –
użycie go przez wpłacającego powoduje, iż system sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i
dokonywane jest jego automatyczne księgowanie na rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz
przedsiębiorcy (czyli w naszym przypadku – na rachunku rzeczywistym wskazanym w ww. wykazie
Ministra Rozwoju i Finansów). Na wyciągu z rachunku rzeczywistego sporządzanym dla jego
właściciela przez bank jako źródło przelewów przychodzących wskazane są rachunki bankowe
nabywców, a nie numery wirtualne, z użyciem których nabywcy generowali swoje przelewy. Warto
wskazać, że wirtualne numery rachunków nie mają funkcjonalności rachunku bankowego i są
nadawane przez właścicieli rachunków zbiorczych (czyli sprzedawców) na podstawie usługi collect
świadczonej przez bank i generalnie bank nie ingeruje w ten zautomatyzowany proces. Prowadzone
„operacje” polegają na jednostronnej konwersji wpłaty z identyfikatorem rachunku wirtualnego na
rzeczywiste konto bankowe wierzyciela. Z powyższego wyraźnie wynika, że zapłata przez klienta
dokonywana jest faktycznie na rachunek rzeczywisty i to ten rachunek jest rachunkiem bankowym, o
którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Numery wirtualne są „podpięte” pod numery

główne, które zostały zgłoszone i są uwidocznione na stronie MF. Jest możliwe zweryfikowanie nr
rachunku bankowego poprzez stronę MF – wpisując indywidualny (wirtualny) numer rachunku do
wpłat, uzyskamy informację (na tej stronie) że jest to rachunek Wykonawcy jako zarejestrowanego
płatnika VAT.
Czy Zamawiającego wyrazi zgodę na podanie nr konta bankowego na który Zamawiający będzie
dokonywał zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, przy czym będzie to rachunek
prowadzony w ramach tzw. usługi collect/speed collect, co oznacza, że jest on przyporządkowany do
rachunku rzeczywistego wykazanego na stronie Ministra Finansów?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli rachunek rzeczywisty, do którego przypisany jest nr wirtualny
widnieje na białej liście podatkowej( wykazie uwidocznionymi przez MF).

Pytanie nr 3
Dotyczy punktu 22.1 SWZ.
Zamawiający oczekuje, aby wybrany Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 4% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości zabezpieczenia do 2% całkowitej ceny brutto
podanej w ofercie? Złożenie zabezpieczenia w formie np. gwarancji bankowej pociąga za sobą
wymierne koszty, które obciążą kalkulację ceny. Obniżenie wysokości zabezpieczenia wpłynie wprost
na możliwość przygotowania przez Wykonawcę lepszej ceny w ofercie z korzyścią dla Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości zabezpieczenia do 3% całkowitej ceny brutto
podanej w ofercie. Zmieniono zapisy SWZ.

Pytanie nr 4
Dotyczy SWZ punkt 4.5.11.
Zamawiający wskazuje, że każda dostawa oleju napędowego powinna posiadać świadectwo jakości,
które powinno zawierać m.in. oznaczony parametr zawartości estrów kwasów tłuszczowych (FAME)
dostarczonej partii paliwa.
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, czy oczekuje on wskazania na świadectwie jakości
dokładniej zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w dostarczonym produkcie,
która to wartość zostanie dokładnie oznaczona podczas badania laboratoryjnego?

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, iż oczekuje wskazania na świadectwie jakości dokładniej zawartości estrów
metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w dostarczonym produkcie.

