Odpowiedzi na pytania:
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych do ambulansów
sanitarnych Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie w okresie
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.”. Numer referencyjny: SPPP-ZP/3/2020

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany w SIWZ poprzez
zaakceptowanie wysłania oferty na adres mailowy Zamawiającego w formie
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Zamawiający
otworzy ofertę dopiero w dniu i godzinie otwarcia ofert. Wysłanie wszelkich dokumentów
na wezwanie również odbyłoby się w formie elektronicznej. Wykonawca motywuje
prośbę sytuacją pandemiczną w kraju, a udzielenie zgody na to pytanie usprawni
złożenie oferty przez Wykonawcę.
NIE
Zamawiający określa w SIWZ formę złożenia oferty- tylko wersja papierowa
2. W odniesieniu do zapisów SIWZ i projektu umowy (par. 3 ust. 1), informujemy, że
Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach,
umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający
może zaakceptować taką sytuację, że w przypadku ewentualnej modernizacji lub
wyłączenia ze sprzedaży danej stacji, Zamawiający dokonywać będzie transakcji na innej
stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej
(w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)?
Tak Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.
3. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane
zostały w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez
Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający
otrzyma dostęp po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w
przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty,
przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
* 0 zł netto za kartę nową,
* 10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy.
W przypadku posiadania kart istniałaby możliwość ich autoryzowania, przez Wykonawcę,
którego karty były w posiadaniu Zamawiającego.
Tak Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu w § 4 ust. 2 i 3 na
następujący:
„Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw
Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w
wysokości … % na paliwa (od ceny brutto).”?
Tak Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany
5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w umowie (par. 5) na

następujący: „W

przypadku bezgotówkowego zakupu paliw przy użyciu kart

paliwowych potwierdzeniem dokonania transakcji jest wydruk z terminala, tj.
dowód wydania, który zawiera: adres stacji paliw, numer karty, na którą
dokonywana była transakcja, numer rejestracyjny samochodu, kwota do zapłaty,
ilość wydanego paliwa, wartość wydanego paliwa, data i godzina transakcji.
Dodatkowo informuję, iż dowody wydania (wydruki z terminala) nie zawierają
imienia i nazwiska upoważnionej osoby dokonującej transakcji (a numer karty) i
nie są podpisywane przez pracowników Zamawiającego, ani przez pracowników
stacji paliw Wykonawcy. Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany
kupującemu, natomiast drugi pozostaje na stacji paliw. Jest on generowany po
zatwierdzeniu transakcji poprawnym pinem, nie ma więc możliwości
potwierdzania dokumentu podpisem, poprawność dokonanej transakcji wskazuje
zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”. ?
Czy w przypadku kart paliowych Zamawiający zgodnie z par 5 ust 1 ostatni tiret projektu
umowy doda zapis, przywołując okresy rozliczeniowe jakie będą miały zastosowanie
przy realizacji umowy (tj. od 1go do 15go i od 16go do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego), a za datę sprzedaży uzna ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego ?

Tak Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany
6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21
dni od daty wystawienia faktury (par. 6 ust. 1 projektu umowy)?
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje
możliwość przekazywania Zamawiającemu faktury VAT wystawianej w formie
elektronicznej, tzw. e-faktura.
E-faktura posiada taką samą wartość prawną jak faktura w formie papierowej,
zawiera dokładnie takie same dane, zastępuje tradycyjny dokument w wersji
papierowej i oczywiście skraca czas oczekiwania.
Tak Zamawiający dopuszcza rozliczenie na podstawie e- faktury
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisu w par. 6 ust. 3 projektu umowy w
zamian za zwrot „ za zwłokę”, następującego sformułowania: „za opóźnienia w
transakcjach handlowych” ?
Tak Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie zmiany w § 6 ust. 4 projektu umowy przy
uwzględnieniu, że za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę wpływu należności
na rachunek bankowy Wykonawcy, co usprawni proces regulowania należności i
zapobiegnie przekroczeniu terminu płatności i naliczaniu odsetek za zwłokę?
Tak Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w § 9 ust. 2 tiret drugi projektu
umowy, zachowując tylko ust. 2 tiret pierwszy par 9? Wykonawca nie ma możliwości
refakturowania transakcji dokonanych na innych, konkurencyjnych stacjach niż stacje
sieci Wykonawcy.

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania regulaminu Wykonawcy
dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym
z postanowieniami SIWZ i projektem umowy (par 13)?

Tak Zamawiający dopuszcza zaakceptowanie regulaminu Wykonawcy
dotyczącego warunków wydania i użytkowania kart paliwowych w zakresie
niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i zamieszczenie w § 13 umowy zapisu : W
sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego i Regulaminu wykonawcy.

