
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                            Data:  13.11.2017  r.

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę  paliw  płynnych  do  samochodów
sanitarnych,  osobowych  i  dostawczych”  przez  okres  24  miesięcy  na  potrzeby  ”Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.  o.
(Nr sprawy: 5294/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1579   ze zm.,)
Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z
wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy:

1) Czy Zamawiający dopuszcza  możliwość  dokonywania  zakupu paliwa  w formie  bezgotówkowej  przy użyciu  kart
paliwowych  przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
             *   0 zł netto za kartę nową,

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany   dotychczasowych danych etc.),
Użytkownikiem   Kart  Flota  może  być  każda  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności

prawnych,  która  została  upoważniona  przez  Flotę  do  dokonywania  w  imieniu  i  na  rzecz  Floty  Transakcji
Bezgotówkowych określonych w zawartej Umowie.
Użytkownikiem Kart Flota uprawnionym do posługiwania się Kartą Flota w zależności od jej typu jest:
a) dla Karty typu „S" - osoba poruszająca się pojazdem o numerze rejestracyjnym zgodnym z numerem pojazdu
umieszczonym na Karcie Flota; 
b) dla Karty typu „K" - osoba, której imię i nazwisko zostało umieszczone na Karcie Flota albo osoba, która
posługuje się Kartą Flota wystawioną na kanister lub nazwę urządzenia/maszyny lub innego sprzętu Floty. ?

Odp: Dopuszcza ale nie wymaga. 

2) Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaakceptowania  zasady  rozliczeń  opartej  na  cenie  jednostkowej  brutto
obowiązującej danego dnia na stacji paliw Wykonawcy pomniejszonej o udzielony rabat  (§ 3 ust. 1)?

Wykonawca proponuje wprowadzenie zapisu o treści:
„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).”

Odp: Nie. 



3) Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaakceptowania  następujących  okresów  rozliczeniowych:  „Faktura  jest
wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmuje należność z tytułu sprzedaży produktów i usług dokonanej w tym
okresie. Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-go i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca. Za datę
sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego” (§ 3 ust. 1-2)? 

Odp. Dopuszcza ale nie wymaga. 

4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy w § 3 ust. 4  i zaakceptuje proponowany sposób 
ewidencjonowania transakcji bezgotówkowych:
„Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej,
daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji
bezgotówkowej  potwierdzone  zostanie  wydrukiem  z  terminalu  albo  pokwitowaniem.  Użytkownik  kart  flotowych,
sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.”
Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN, w związku z czym nie
ma konieczności potwierdzania dokumentu. Poprawność dokonanej transakcji  wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN
POPRAWNY”.

Dowód wydania zawiera następujące informacje:
Miejsce i nr stacji paliw
Nr karty, na którą dokonywana była transakcja
Nr rejestracyjny samochodu
Kwota do zapłaty
Ilość wydanego paliwa
Data i godzina transakcji
Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi pozostaje na stacji paliw.

Odp: Dopuszcza  ale nie wymaga. 

5) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu w § 4 ust. 3, ponieważ nie ma zastosowania u Wykonawcy,
gdyż  jedyne wyłączenia  to:  „awaria  systemu obsługi,  przyjęcia  paliwa na stację  paliw lub modernizacji  stacji  paliw
Wykonawcy”?

Odp.  Nie. 

6) Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu w § 9 dotyczącego zabezpieczenia należnego wykonania umowy, ponieważ
przy takiej wartości umowy nie ma zastosowania u Wykonawcy  z uwagi na procesy systemowe. Ponadto Zamawiający
nie  składa  dla  Wykonawcy zabezpieczenia  limitu  kredytu  kupieckiego w postaci  gwarancji,  przedpłaty,  blokady na
lokacie na zakup paliw tankując z odroczonym terminem płatności i dlatego prosi o odstąpienie od tego zapisu? 

Odp: Tak, Zamawiający usunął zapis dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



7) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania
i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ,  w formie załącznika stanowiącego
integralną część umowy?

Odp:  Nie. 

                                                                                                                         Z poważaniem 




