
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /15                     Data:25.09.2015    r.

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro na
dostawę   paliw płynnych,  olejów i  płynów eksploatacyjnych   do  samochodów sanitarnych,  osobowych i
dostawczych na potrzeby  „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o ul. Baranki 24 – przez okres 24 m-cy.  (Znak sprawy:
4341/2015 )

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych   ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 oraz z 2014 r.
poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r poz. 113 i 349)) do Zamawiającego zostały wniesione
niżej przytoczone pytania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy odpowiada:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy użyciu kart paliwowych?

Karty  paliwowe  Wykonawcy  są  narzędziem  rejestrującym  transakcje  Zamawiającego.  Wykonawca
wyda bezpłatnie komplet kart – po 1 karcie na każdy pojazd Zamawiającego (ze wskazaniem na karcie
numeru rejestracyjnego) oraz kartę uniwersalną (awaryjną) wystawioną na Okaziciela. Zamawiający
udostępnia  karty  i  poufne  kody  PIN  upoważnionym  przez  siebie  pracownikom  –  poprawne
wprowadzenie kodu PIN stanowi potwierdzenie umocowania do zakupu w imieniu Zamawiającego.

Na podstawie elektronicznego rejestru transakcji Wykonawca wystawia fakturę obejmującą zakupy z
danego okresu rozliczeniowego.

Zamawiający otrzymuje dodatkowy dostęp do konta internetowego, na którym Wykonawca umieszcza
bieżący wykaz transakcji oraz informacje o wystawionych fakturach.

Wykonawca  zapewnia  jednocześnie,  że  elektroniczne  karty  paliwowe  zapewniają  Zamawiającemu
pełen monitoring zakupów i bieżącą kontrolę nad realizacją zamówienia.

Ad. 1. Tak, jedna karta na każdy pojazd  - 13 pojazdów i jedna karta na kierowcę – ok. 27 kierowców.

2. Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  sposobu  rozliczenia  wskazanego  w  formularzu
cenowym oraz wzorze umowy §5?

W  przypadku  sprzedaży  sukcesywnej,  w  której  miejscem  realizacji  zamówienia  są  stacje  paliw
fakturowanie  w  oparciu  o  ceny  hurtowe  producenta  nie  jest  stosowane.  Wykonawca  prosi  o
dopuszczenie  możliwości  zastosowania  cen  jednostkowych  brutto  widniejących  na  stacji
pomniejszonych  o  stały  w  okresie  obowiązywania  umowy  upust.  Wykonawca  będzie  przy  tym
wykazywał na fakturze wykaz transakcji z podaniem ceny przed rabatem oraz ceny po rabacie dla
każdego zakupu.
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Zamawiający będzie na bieżąco informowany o stosowanych cenach już na stacji w chwili zakupu - nie
ma zatem konieczności śledzenia cen publikowanych przez producenta i utrudnionej weryfikacji cen
ujętych na fakturze. System fakturowania w oparciu o ceny obowiązujące na stacji jest powszechnie
stosowany i przejrzysty dla obu stron umowy.

Proponuję brzmienie §5 ust.1 „Cena jaką zapłaci Zamawiający wynikać będzie z iloczynu faktycznie
zatankowanej  ilości  paliw  oraz  ceny  jednostkowej  brutto  obowiązującej  na  stacji  w  chwili  zakupu
pomniejszonej o stały rabat ….. pln / litr.”

Ad. 2. Tak. Modyfikacja  par. 5 ust. 1. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość określenia dwóch okresów rozliczeniowych miesięcznie (§5
ust.3 umowy)?

Wykonawca  wystawi  dwie  faktury  miesięcznie:  pierwszą,  obejmującą  transakcje  od  1  do  15  dnia
miesiąca, oraz drugą, obejmującą transakcje od 16 do ostatniego dnia miesiąca”

Ad. 3. Nie.

4. Czy Zamawiający w odniesieniu do §5 ust.4 zgodzi się na zafakturowanie wszystkich pojazdów na
jednej fakturze, jeśli Wykonawca w treści faktury umieści wykaz transakcji z podziałem i sumą każdego
pojazdu?

Faktura  wykonawcy  zawiera  listę  transakcji  z  podziałem  na  każdą  kartę  (na  każdy  pojazd)  oraz
podsumą zakupu danej karty. Na podstawie wystawionej faktury Zamawiający bez wątpliwości określi
sumę paliw zakupionych do każdego pojazdu osobno.

Ad. 4. Nie. 

5. Czy  Zamawiający  odstąpi  od  konieczności  stosowania  asygnaty,  w  przypadku  Wykonawcy  który
zapewni równoważne rozwiązanie (§5 ust.5)?

Na stacji w chwili transakcji wydawany jest kwit WZ stanowiący potwierdzenie zakupu zawierający datę
i godzinę zakupu, miejsce transakcji,  rodzaj produktu, ilość oraz wartość brutto transakcji.  Kwit  WZ
może być każdorazowo podpisywany przez pracownika Zamawiającego i zostaje w jego posiadaniu –
kwit  jest  potwierdzeniem  dla  Zamawiającego  -  Potwierdzeniem  dla  Wykonawcy  jest  poprawne
wprowadzenie kodu PIN.

Wykonawca nie załącza do faktury asygnaty ponieważ faktura zawiera szczegółowe dane w swojej
treści – każda transakcja opisana jest: numer rejestracyjny pojazdu, miejsce transakcji, rodzaj i ilość
produktu, cenę jednostkową przed rabatem, cenę jednostkową po rabacie, wartość netto i brutto oraz
stawkę i kwotę VAT. Zamawiający może zweryfikować dane na fakturze z posiadanymi już kwitami WZ.

Dodatkowo Wykonawca przekazuje elektroniczne zestawienie transakcji w formacie typu Excel, które
ułatwia Zamawiającemu ewentualne sortowanie i sumowanie danych oraz dowolną obróbkę. Wykaz 



transakcji jest dodatkowo zamieszczany na koncie internetowym

Ad. 5. Tak. Wersja papierowa wykazu transakcji z wyszczególnieniem danych okreslonych w par. 5 ust.
5. 

6. Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od kary umownej opisanej w §6 ust. 2 i §8 umowy?

W przypadku sprzedaży na stacjach paliw Zamawiający decyduje o terminie odbioru, nie ma zatem
mowy o zwłoce w dostawie wyrażonej w dniach. Kwota takiej kary nie jest również jasna – 0,5 %
wartości towaru nie dostarczonego w ustalonym terminie - ponieważ Wykonawca i Zamawiający nie
składają zamówień cząstkowych precyzyjne określenie ilości lub wartości towaru nie wydanego nie jest
możliwe (strony nie wiedzą jaka ilość paliwa zostałaby pobrana w danym dniu / ustalonym terminie).

Ad. 6. Nie.

7. Czy Zamawiający potwierdzi, że dopuszcza możliwość składania ofert częściowych?

Rozdz. II  pkt. 7 SIWZ zabrania złożenia oferty na poszczególne części, jednocześnie Zamawiający
podzielił Zamówienie na dwa pakiety. Wykonawca prosi o doprecyzowanie.

Ad. 7. Tak, każda grupa stanowi odrębną część postępowania. Zamawiajacy zmodyfikował SIWZ>

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymagań w zakresie terminów płatności?

Ponieważ długie terminy płatności zwiększając bieżące saldo zadłużenie Zamawiającego, co stanowi
wyższe ryzyko finansowe dla Wykonawców, część z nich jest ograniczona maksymalnymi stosowanymi
terminami. Wykonawca prosi o dopuszczenie krótszego terminu – 21 dni od daty wystawienia faktury.
Wyrażenie zgody pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a sugerowany termin zdaje
się wystarczający na obieg faktury i zrealizowanie płatności.

Ad. 8. Zamawiajacy zmodyfikował  SIWZ. 

9. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do umowy zapisów wyłączających odpowiedzialność stron, w
przypadkach działania siły wyższej?

W trakcie  realizacji  umowy mogą wystąpić  okoliczności,  których żadna  ze stron  nie  jest  w  stanie
przewidzieć ani im zapobiec, powodujące niemożliwość wykonania obowiązków umownych.

Ad. 9. Nie. 

10. Czy Zamawiający z uwagi na wniesione pytania oraz konieczność wniesienia wadium przychyli się do
prośby o przesunięcie terminu składania ofert?



Wykonawca sugeruje datę 05.10.2015 r. tak, aby mógł przygotować i doręczyć ofertę w terminie.

Ad. 10. Nie.

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art.  38 ust.  6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 oraz z 2014 r. poz.
423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r poz. 113 i 349)  Zamawiający postanowił przedłużyć termin
składania i otwarcia ofert z dnia  29.09.2015 r. na  30.09.2015  r.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i  otwarcia
ofert.

 Z poważaniem


