Nasz znak: PWMIZP I L/20I6

Lubsko, dn. 02.01.20I7

r.

ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCOW
dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonym
nieoglaniczonego na: ,,dostawg paliwa plynnego ot.lu trupgoo*.go i etyliny',
-

w trybie przetargu

dzialaj4c na podstawie arl. 3B ust. 2 ustawy Prawo zam6wienpublicznych z dnia29
stycznia2004 r.
j. Dz. U.2015 roku, poz. 2164 ze zm.) informujemy,
2e do Zamawiaj4cego wplyngly nastgpuj4ce pytania dotycz4ce wlw zamowienia publicznego:
(t.

I. Czy Zamawiaj4cy zaakceptuje w odniesieniu do $1 tabela zmianE slowa: ,, netto,' do zmrany na
slowo
gdyz Wykonawca 'sdziela rabatu od ceny detalicznej brutto oraz usunigcie slowa
',brutto",
w nawiasie (bez VAT) r zmiang na slowa: ,,(zpodatkiem VAT) ? "
odp. Nie

2. Czy Zamawiajqcy zaakceptuje w odniesieniu do $1 pkt 2) zmrang tresci zaprr;n, gdyz nie rna
zastosowania u Wykonawcy przy u2yciu kart paliwowych. Wykonawca proponuje Propoz1,c;a
zapis: ,, Bezgot6wkowa sprzed aZ paliw odbywa6 sig bgdzie poprzcz tankowanie

-poja2aOw

i^rp.rgirt
Zamawiajqcego w stacjach/sieci paliw Wykonawcy za pomoc? kart paliwowych Wykonawcy
wydanych ZamawiajEcemu. Pracownik Zamawiaj4cego tankuj4cy paliwo do pojazd6w i sprzgtu
Zamawiaj4cego na stacji paliw Wykonawcy zobowiqzany jest do wprowadzeniawlaSciwego kodLr
PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrr1,,r^

dow6d wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu wydania oti-zi.nrr-rj,:
pracownik ZamawiajEcego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paii.,i
Wykonawcy. Dow6d wydania (wydruk z terminala) bgdzie zawieruL nastgpuj4ce dane: ,r,-rrrl.r.
rejestracyjny tankowanego pojazdu, datg poboru paliwa, iloSi i wartoSi zakupionego paliwa, numer
karty paliwowej, ". Wykonawca informujg, iz dowody wydania (wydruki z terminala) nie s4

podpisywane przezkierowc6w Zamawiaj4cego ani przezpracownik6w stacji paliw'Wykonawcy.
odp. Nie

3. Czy Zamawiajqcy zaakceptde w odniesieniu do $l pkt 3) usunigcie slowa: "na drukach
potwierdzanych pisemnie przezpobieraj4cego", gdy?dowody wydania (wydruki zte,rmtnala) nie s4
podpisywane przez kierowc6w ZamawiajEcego anie przezpracownik6lv stacji paliw Wykonawcy ?
odp. Nie

4. Czy Zamawiajqcy zaakceptuje w odniesieniu do $3 pkt I usunigcie slowa : ,, wskazan r4 u, qs I 111i1
I oraz nalehny podatek VAI ", gdyz Wykonawca sprzedaje paliwa przy u|yciukart palirvoll,ych v, g
cen detalicznych brutto (cena z pylonu) obowi4zuj4cych na, danej stacji paliw Wykonau,cy
w momencie rcalizacji transakcji, z zastosowaniem upustu jeleli zoslaN on udzielony ptzez
Wykonawcg.
odp. Nie

5. Czy Zamawiaj4cy zaakceptuje w odniesieniu do $5 pkt 1) zmiang tresci zapisu: ,,Rozliczente ztr
zakup paliwa przy u?yciu kart paliwowych nastgpowa( bgdzie na podstawie faktur, wystawionycl'r
przez Wykonawcg po zakofczeniu danego okresu rozliczemowqgo, zgodnie z obowipzuj4cymi
przepisami. Strony ustalaj4 nastgpuj4ce okresy rczliczeniowego trwaj4ce: od 01 do 15 dnia

miesi4ca kalendarzowego

i od

16 do ostatniego dnia miesi4ca kalendarzowego.

odp. Nie

do

$6 pkt 1) lit.a) dodanie na kofcu zdama
zapisu: ,, zwylqczeniem: awarii systemu obslugi, modernizacji stacji paliw orazprzyjEcia paliwa na
stacjg paliw?

6. Czy Zamawiajqcy zaakceptuje w odniesieniu

odp. Nie

7. Czy Zamawiaj4cy zaakceptuje w odniesieniu

do

$6 dodanie kolejnego ustgpu o nastgpuj4cej
tresci: ,,Niezaleznie od sposoburozliczenia kar umownych, Strona wystgpuj4caz Z4daniem zaplaty
kary umownej wystawi narzecz drugiej Strony notg ksiggowq (obciqheniow4) na kwotg naleZnych
kar umownych ?
odp. Nie

8. W odniesieniu do $8 jest blgdna numeracja punkt6w (brak punktu o numerze 5), czy
Zamawiaj qcy zaakceptuj e zmiang zapi su
Odp. Tak Zamawiaj4cy zmienia $8 pkt 6 na pkt 5 w projekcie umowy.

