
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /15                     Data:28.09.2015    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:

ZAMAWIAJĄCY  PROSTUJE  ODPOWIEDŹ  DO  PYTANIA  NR  2  Z  ZAPYTANIA  NR  1  Z  DNIA
25.09.2015R. JAK PONIŻEJ:

1. 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.

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. 1. Nie dopuszcza.

 Z poważaniem

data:21.08.2015

