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Bolesławiec, dnia 30 lipca 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
paliw płynnych. Znak sprawy: 7/paliwo/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1.
Czy w odniesieniu do SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji Zamówienia przy użyciu kart
paliwowych?
Wykonawca wyda Zamawiającemu bezpłatnie dowolną ilość kart, służących do elektronicznego rejestrowania
transakcji Zamawiającego. Karty mogą być przypisane do numerów rejestracyjnych, imion i nazwisk, lub
okaziciela/sprzęt. Każda karta jest zabezpieczona poufnym kodem PIN. Zamawiający może przypisać do karty
konieczność podawania dodatkowych informacji numeru rejestracyjnego i/lub stanu licznika pojazdu.
Na podstawie zapisu transakcji Wykonawca po zakończeniu okresu rozliczeniowego wystawi fakturę VAT
(z danymi zgodnymi z kwitami WZ stanowiącymi dowody wydania).
Dodatkowo Wykonawca zapewnia stały, bieżący wgląd do rejestru transakcji przez konto internetowe, do którego
Zamawiający otrzyma login i hasło.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji Zamówienia przy użyciu kart paliwowych, pod warunkiem,
że Wykonawca wyda Zamawiającemu bezpłatnie dowolną ilość kar, służących do elektronicznego rejestrowania
transakcji Zamawiającego. Ilość oraz rodzaj kart, Zamawiający określi po zawarciu umowy. Posiadane przez
Wykonawcę rodzaje kart muszą posiadać możliwość bycia przypisanym do numerów rejestracyjnych i/lub, imion
i nazwisk lub okaziciela/sprzęt. Każda karta musi być zabezpieczona podanym kodem PIN. Zamawiający musi
posiadać możliwość przypisania do karty konieczności podawania dodatkowych informacji np. numeru
rejestracyjnego i/lub stanu licznika pojazdu. Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca zapewnił stały,
bieżących wgląd do rejestru transakcji przez konto internetowe.
Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenia transakcji przy użyciu kart paliwowych, pod warunkiem że Wykonawca
przyzna limit zbiorczy do wszystkich wydanych kart do kwoty 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych) na okres jednego miesiąca (odnawiany co miesiąc, po uprzedniej spłacie zadłużenia). Użytkowanie
wydanych kart musi być bezpłatne.
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W przypadku gdy Wykonawca, nie spełni wszystkich w/w wymagań Zamawiającego, to Zamawiający nie wyraża
zgody na możliwość realizacji Zamówienia przy użyciu kart paliwowych.
Pyt. nr 2.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia upustu wyrażonego w pln do dwóch miejsc po przecinku,
naliczanego od ceny jednostkowej brutto obowiązującej na stacji (formularz ofertowy, §4 ust.3 umowy)?
Zamawiający w formularzu ofertowym oczekuje określenia rabatu od łącznej kwoty tankowanego pojazdu. Ze
względu na zmienną ilość pobieranych paliw (różną wartość poszczególnych transakcji) oraz stosowane systemy
rozliczeniowo-księgowe rabat naliczany według zaproponowanego schematu nie jest stosowany. W bezgotówkowej
sprzedaży paliw powszechnie stosowaną miarą upustu jest określenie jego wartości w skali jednego litra.
Wykonawca proponuje zmiany:
Formularz ofertowy: „Kwota rabatu udzielonego od ceny jednostkowej brutto każdego zakupionego
litra…….pln”
§4 ust.3 umowy „Obciążenie za sprzedane paliwo odbywać się będzie wg cen jednostkowych brutto
obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszonych o upust w wysokości …. PLN /
litr.”
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia upustu wyrażonego w pln do dwóch miejsc po przecinku
naliczanego od ceny jednostkowej brutto obowiązującej na stacji paliw.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji FORMULARZA OFERTOWEGO (załącznik nr 1 do SIWZ), w
miejscu gdzie znajduje się zapis: „Ilość złotych udzielonego upustu od kwoty łącznej każdego tankowanego pojazdu:
..… PLN” ulega on zmianie i otrzymuje brzmienie: „Kwota rabatu udzielonego od ceny jednostkowej brutto
każdego zakupionego litra…….pln”. Zapis ten obowiązuje od dnia 30 lipca 2015r. Wszyscy uczestnicy
postępowania są upoważnieni do dokonania powyższej zmiany zapisu w Formularzu ofertowym. Pozostała treść
Formularza ofertowego pozostaje bez zmian.
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 4 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „Obciążenie za
sprzedane paliwo odbywać się będzie wg cen jednostkowych brutto obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy z
dnia zakupu pomniejszonych o upust w wysokości …. PLN / litr.”
Pyt. nr 3.
Czy Zamawiający zgodzi się na określenie terminu płatności 21 dni liczonego od daty wystawienia faktury (§4 ust.1
umowy)?
Powszechnie stosowanym terminem płatności, jest termin określany w oparciu o datę wystawienia faktury.
Wykonawca wystawiając fakturę umieszcza na niej datę płatności – ponieważ w chwili wystawienia faktury
niemożliwym jest przewidzenie kiedy faktura zostanie doręczona Wykonawca nie może określić dnia płatności.
Ponad to, długie terminy płatności powodują zwiększenie bieżącego salda zadłużenia Zamawiającego, co stanowi
wyższe ryzyko finansowe dla Wykonawcy. Z tego względu część Wykonawców jest ograniczona co do
maksymalnego udzielanego terminu płatności i może nie spełnić warunku terminu 30 dniowego. Jednocześnie termin
21 dni w ocenie Wykonawcy jest wystarczający na obieg i realizację płatności po stronie Zmawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu płatności 21 dni liczonego od daty wystawienia faktury VAT.
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w §4 ust.1, który otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy, jest wynagrodzeniem, ustalonym w oparciu o formularz ofertowy, będący
załącznikiem do umowy i będzie realizowane fakturami VAT, wystawianymi przez Wykonawcę w cyklach
miesięcznych lub dwu tygodniowych, płatnymi przelewem, w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
Wykonawca będzie wystawiał faktury obejmujące należność za paliwo nie później niż siódmego dnia po
zakończeniu okresu rozliczeniowego.”
Pyt. nr 4.
Czy Zamawiający przewiduje naliczanie kar umownych na rzecz Wykonawcy, zachowując tym samym równość w
traktowaniu stron umowy (§7 ust.1 wzoru umowy)?

§7 ust.2 miałby brzmienie „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie lub wypowiedzenie
przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2.”
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 7 ust. 1. Zamawiający nie przewiduje
naliczania kar umownych na rzecz Wykonawcy.
Pyt. nr 5.
Czy Zamawiający, po wyborze określonego Wykonawcy, zgodzi się na załączenie do umowy regulaminu
Wykonawcy w zakresie niesprzecznym z postanowieniami umowy i SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający po wyborze określonego Wykonawcy, zgodzi się na załączenie do umowy regulaminu
Wykonawcy w zakresie niesprzecznym z postanowieniami umowy, SIWZ i udzielonymi odpowiedziami na zadane
pytania.
Z poważaniem

