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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 209000 
euro na bezgotówkowy zakup paliw płynnych na terenie miasta Sokółka tj. oleju napędowego i etyliny Pb 95 wg 
dodatku nr 2 do SIWZ. Kod CPV: 09134100-8 – olej napędowy; 09132100-4 - benzyna bezołowiowa. 

 
 

Znak sprawy: SPZOZ PALIWA / 2017   Nr ogłoszenia – 597826-N-2017 z dnia 2017-10-05     
  

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

 
1. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty Wykonawcom oferującym sprzedaż paliw za pomocą 

elektronicznych kart paliwowych? Tym samym dodając zapis w §2 ust. 1 wzoru umowy „(…)  przy użyciu 
elektronicznych kart paliwowych”. Informujemy, że Karty posiadają indywidualne zabezpieczenie kodem PIN i 
wydawane są bezpłatnie po spisaniu umowy, na podstawie stosownych wniosków do 10 dni. Karty wystawiane 
są na nazwisko kierowcy Kupującego lub na numer rejestracyjny samochodu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT? (§7 ust. 3 

wzoru umowy oraz formularz ofertowy)? W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin 
płatności od daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu 
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Termin liczony od dnia wystawienia faktury jest terminem 
konkretnym i jasnym dla obu stron, co wyklucza wystawianie do każdej faktury noty korygującej do terminu 
zapłaty. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. W związku z tym, że Wykonawca nalicza rabat % od ceny brutto obowiązującej na stacji, czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na modyfikację §4 ust. 1 wzoru umowy oraz załącznika cenowego do umowy na stały upust % za 1 
litr ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Wykonawca zwraca się z prośbą o dopisanie we wzorze umowy zapisu do §10 ust. 1: „za brak możliwości 

zatankowania do pojazdów nie uznaje się w szczególności remontu stacji paliw, awarii, przyjęcia paliwa na stację 
paliw”. Wykonawca informuje, iż w przypadku wystąpienia jednej z wyżej wymienionych sytuacji Zamawiający 
ma możliwość zatankowania na kolejnej, najbliżej dla siedziby Zamawiającego, stacji paliw Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu §3 ust.3 wzoru umowy na: „Wykonawca przy każdym 

tankowaniu będzie wydawał tankującemu (kierowcy) dowód wydania, dotyczący pobranego paliwa, na którym 
wskazane będą w szczególności: ,nr karty, na którą dokonywana była transakcja, nr rejestracyjny samochodu, 
ilość wydanego paliwa, Wartość wydanego paliwa, Data i godzina transakcji, dokładny adres stacji paliw” 
Informujemy, że jeden egzemplarz dowodu wydania pozostaje na stacji paliw, natomiast drugi zostaje wydany 
Zamawiającemu. Dowód wydania nie jest podpisywany przez pracownika, ponieważ przy użyciu kart 
paliwowych, zakup autoryzowany jest kodem PIN, w związku z tym pracownik Zamawiającego oraz pracownik 
stacji paliw Wykonawcy nie podpisują dowodu wydania (wydruku z terminala). W związku z powyższym 
wydawany na stacji dowód wydania, a w następstwie faktura VAT, są jedynymi dokumentami potwierdzającymi, 
ilość, rodzaj, wartość oraz datę zakupu paliwa. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 
Zamawiający nie wyklucza możliwości zakupu paliw za pomocą elektronicznych kart paliwowych. 
 
Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert     

    Zatwierdził: 

                    Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                             Jerzy Kułakowski 
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