Odpowiedzi na pytania do Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu:
„Dostawa paliw płynnych do ambulansów sanitarnych Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego w Krośnie - olej napędowy - szacunkowo ok. 180 000 litrów wg.
normy PN-EN-590”.
Nr SPPR-ZP/1/2021.

SAMODZIELNE PUBLICZNE POGOTOWIE RATUNKOWE W KROŚNIE
ul. Grodzka 45
38-400 Krosno

1. Czy Zamawiający zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 10 dni roboczych
od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego 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 zamienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych
danych etc.)?
Tak do zawarcia wpisu w umowie
2. W odniesieniu do zapisów SWZ 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
3.

Czy wobec powyższego pytania Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku modernizacji
stacji dla lokalizacji Strzyżów, dokonywać transakcji na stacji w miejscowości Żyznów?
Tak

4. Czy Zamawiający w przypadku lokalizacji Nowy Żmigród wyrazi zgodę na wskazanie dla tej
lokalizacji stacji w Jaśle ? Zgoda Zamawiającego umożliwi Wykonawcy złożenie oferty.
NIE – w przypadku braku lokalizacji zaznaczyć NIE
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w par 4 ust 2 projektu umowy, że upust
jest upustem w kwocie brutto ?
Tak

6. Czy Zamawiający, w przypadku akceptacji kart paliwowych dokona zmiany sformułowania w
par 5 ust. 1 projektu umowy z „w karcie drogowej” na „ na karcie paliwowej”, natomiast w
zamian za zwrot „ karty elektronicznej” na „karty paliwowej”?
Tak

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu SWZ z zapisu w par 6 ust. 1 projektu
umowy?
Propozycja zapisu: „Dostawy paliw będą rozliczane w następujących okresach
rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16
do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu
transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę
sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”?
Tak
8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty
wystawienia faktury (SWZ, formularz ofertowy i 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. efaktura.
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

9. 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

10. 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?
Nie

11. 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.
Tak
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 9 ust. 3 projektu umowy na końcu zdania dodać
zwrot „po pozytywnie rozstrzygniętym postępowaniu reklamacyjnym”?
Tak

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w par 9 dodajmy obok autoryzowanej stacji naprawy
pojazdów doda akredytowane laboratorium ?
Tak
14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania regulaminu Wykonawcy
dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z
postanowieniami SWZ i projektem umowy (par 13) i dołączenia już do właściwej umowy (po
wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart
paliwowych Wykonawcy - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany
regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?
Tak

