Z espół O pieki Z drow otnej
w B olesław cu
Sekcja Z am ów ie
i e ń Publicznych
„D z ie ń p o d n iu b liże j p o t r z e b p a c je n t a ”
ZOZ/NZP / 128 /2015

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 istnieje możliwość zmiany zapisu (wzór umowy § 4 ust. 1) – słowa: W cyklach miesięcznych lub dwu
tygodniowych” do zmiany na słowa: |po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.”
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacji wzoru treści umowy w § 4 ust. 1.
Pyt. nr 2.
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu liczenia terminu płatności (wzór umowy § 4 ust. 1) termin płatności powinien
być liczony od daty sprzedaży lub od daty wystawienia faktury, a nie od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury. Wykonawca nie będzie znał daty doręczenia faktury do Zamawiającego i takie liczenie terminu płatności
może spowodować problemy z wyliczeniem odsetek w przypadku powstania ewentualnych zaległości w
płatnościach.
Proponuje następujący zapis: „Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca
kalendarzowego 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 paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, numer
karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania transkacji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa,
należny upust cenowy dla paliw.”
Termin płatności 21 dni od daty sprzedaży lub 21 od daty wystawienia faktury oraz dodanie zapisu na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze (wzór umowy § 4 ust. 1 ust. 6)
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że w zakresie sposobu liczenia terminu płatności, dokonał już modyfikacji wzoru umowy,
w wyniku udzielonej odpowiedzi na zadane pytania (odpowiedź nr 1 – dostępna na stronach internetowych
Zamawiającego, pismo znak: ZOZ/NZP/127/2015).
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy o zapis, który Państwo proponujecie powyżej.
Zamawiający informuje, że w zakresie długości terminu płatności, dokonał już modyfikacji wzoru umowy,
w wyniku udzielonej odpowiedzi na zadane pytania (odpowiedź nr 1 – dostępna na stronach internetowych
Zamawiającego, pismo znak: ZOZ/NZP/127/2015).
Pyt. nr 3.
Czy istnieje możliwość dodania zapisu (wzór umowy § 4 ust. 3) – na końcu zdania należy dopisać słowa: „brutto na
jeden litr paliwa.”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że w zakresie liczenia upustu, dokonał już modyfikacji wzoru umowy, w wyniku udzielonej
odpowiedzi na zadane pytania (odpowiedź nr 1 – dostępna na stronach internetowych Zamawiającego, pismo znak:
ZOZ/NZP/127/2015).
Pyt. nr 4.
Czy istnieje możliwość dodania zapisu (wzór umowy § 4) – że zakupione paliwo przez Zamawiającego na stacji
paliw Wykonawcy będzie dokonywane bezgotówkowo na podstawie kart paliwowych. Pracownik Zamawiającego
dokonujący zakupu paliwa na stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN
przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z
terminala), a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw Wykonawcy. Dowód wydania (wydruk z
terminala) zawierał będzie m.in. następujące dane: datę zakupu paliwa, rodzaj i ilość paliwa, wartość paliwa, numer
rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, adres stacji paliw. Dodatkowo informuje, iż dowody wydania (wydruk
z terminala) nie są podpisywane przez kierowców Zamawiającego ani przez pracowników paliw Wykonawcy
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że zakresie sposobu, metod i warunków rozliczania się za zakupione paliwo, dokonał już
odpowiedzi na zadane pytanie, w wyniku udzielonej odpowiedzi na pytania (odpowiedź nr 1 – dostępna na stronach
internetowych Zamawiającego, pismo znak: ZOZ/NZP/127/2015).
Zamawiający dopuszcza możliwość bezgotówkowego rozliczania się za sprzedaż paliwa, wyłącznie na warunkach
wskazanych w odpowiedzi nr 1, pismo znak: ZOZ/NZP/127/2015.
Pyt. nr 5.
Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu (wzór umowy § 6) – ponieważ Wykonawca sam realizuje przedmiot
umowy.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 6.
Pyt. nr 6.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu (wzór umowy § 7 ust. 5) – kolejnego zdania o następującej treści:
„Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową
(obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.”
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 7 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „Kara
umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 dni od daty
wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi
na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.”

Pyt. nr 7.
(wzór umowy § 11 ust. 2) – błędnie przywołanie ust. 7
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 11 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Zmiana
rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 6 wymaga aneksu do umowy.”
Pyt. nr 8.
Czy istnieje możliwość zaakceptowania taryfikatora za karty paliwowe:
• 10 zł netto za kartę nową
• 10 zł netto za kartę wymienioną (na skutek zgubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający, nie akceptuje taryfikatora za karty paliwowe. Warunki sprzedaży za pomocą kart paliwowych
zostały określone w odpowiedzi nr 1 na zadane pytania, które są dostępne na stronach internetowych
Zamawiającego, pismo znak: ZOZ/NZP/127/2015.
Pyt. nr 9.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych
Warunków Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy (wzór umowy § 12 ust. 5) proponuję zapisać, że w zakresie
nieuregulowanym w umowie stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart
Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami umowy oraz warunkami SIWZ”
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych
Warunków Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami
umowy, warunkami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 12 ust. 5
Z poważaniem

