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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/12/2016 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę paliw różnych  do samochodów SPZOZ w Sanoku

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

* Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  dołączenia już do właściwej umowy załącznika w
postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do 
kwestii  nie  uregulowanych  w  umowie  (wskazany  regulamin  stanowi  załącznik  niniejszej
korespondencji)?
Odpowied ź:  Tak,  je żeli  załącznik  b ędzie,  uzupełnieniem  zapisów  umowy  i  b ędzie
zgodny z zapisami SIWZ.

* Pytanie nr 2 
W odniesieniu do SIWZ i załączników SIWZ, w tym do zapisów projektu umowy Wykonawca
pyta:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w  § 3 ust.4 trzecie zdanie projektu umowy – słowa: „i
będzie podpisywany przez Kierowcę” usunąć, gdyż dowody wydania (wydruki z terminala)
nie wymagają podpisu przez kierowców Zamawiającego, ani przez pracowników stacji paliw
Wykonawcy (akceptacja transakcji następuje przez zatwierdzenie poprawności numeru PIN,
co  ma  stosowne  odzwierciedlenie  na  wydruku)?  Kierowcy  Zamawiającego  mogą  zatem
podpisać dowód wydania, jednak takiego obowiązku nie ma;
Odpowiedź:    Zamawiaj ący wyra ża zgodę.  

* Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w  § 3 ust.4 piąte zdanie projektu umowy – słowa: „na
życzenie klienta stan licznika” usunąć, gdyż takich danych nie zawiera załącznik do faktury?
Dane o stanie  licznika wskazane są  na dowodach wydania i  elektronicznym zestawieniu
(raporcie) transakcji;
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgod ę.

* Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w  § 5 ust.2 projektu umowy dodać zapis o następującej
treści:  „Wykonawca  będzie  wystawiał  faktury  po  zakończeniu  danego  okresu
rozliczeniowego”?
Odpowied ź: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  aby w § 6 ust.1drugie zdanie projektu umowy  dokonać
zmiany  przy  uwzględnieniu,  że  za  dzień  zapłaty  uważa  się  dzień  wpływu  należności  na
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rachunek bankowy Wykonawcy, co usprawni proces regulowania należności i zapobiegnie
przekroczeniu terminu płatności i naliczaniu odsetek za opóźnienie?
Odpowied ź: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w § 6 ust.2 projektu umowy dokonać modyfikacji zapisu
(w przypadku kart paliwowych):  „Niezależnie od uprawnień wynikających dla Wykonawcy z
ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych, niedokonanie zapłaty w terminie,
o którym mowa w ustępie 1  skutkuje naliczaniem przez Wykonawcę odsetek ustawowych od
zaległej  kwoty za każdy dzień  opóźnienia  oraz Wykonawca, może dokonać  zastrzeżenia
wszystkich  kart  paliwowych  wydanych  Zamawiającemu.  Do  chwili  uregulowania  zaległej
należności dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych zastrzeżonymi kartami paliwowymi nie
będzie  możliwe.  Decyzję  o  odblokowaniu  kart  paliwowych  podejmuje  Wykonawca.
Odblokowanie kart paliwowych może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 24 godzin od dnia
wpływu na konto Wykonawcy  zaległych należności”?

Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgod ę na wprowadzenie nast ępuj ącego zapisu w § 6
ust.2 projektu umowy :(w przypadku kart paliwowych): 

 „Niezale żnie  od  uprawnie ń  wynikaj ących  dla  Wykonawcy  z  ogólnych  warunków
sprzeda ży  i  u żywania kart  paliwowych,  niedokonanie zapłaty  w term inie,  o którym
mowa  w  ust ępie  1   skutkuje  mo żliwo ścią  naliczania  przez  Wykonawc ę  odsetek
ustawowych  od  zaległej  kwoty  za  ka żdy  dzie ń  opó źnienia  oraz  Wykonawca  po
przekroczeniu  5  dni  ponad  termin  płatno ści  faktury  przez  Zamawiaj ącego,  mo że
dokona ć  zastrze żenia  wszystkich  kart  paliwowych  wydanych  Zamawiaj ącemu.
Do chwili uregulowania zaległej nale żności dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych
zastrze żonymi  kartami  paliwowymi  nie  b ędzie  mo żliwe.  Odblokowanie  kart
paliwowych  nast ępuje  w terminie do 24 godzin od dnia wpływu na kon to Wykonawcy
zaległych nale żności.

UWAGA!!!
Wobec udzielonych wyjaśnień  na zapytania  Wykonawców mających wpływ na zaoferowany
przedmiot  zamówienia,  należy  indywidualnie  uwzględnić  zmiany  w  ofercie  w  formularzu
cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem 
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