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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/10/2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę paliw różnych  do samochodów SPZOZ w Sanoku

1. Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu § 3 ust. 3d wzoru umowy?

Informujemy, iż dostęp do konta ma wyłącznie Wykonawca, który jest uprawniony do zamawiania jak
i blokowania elektronicznych kart.

Odpowied ź:  Zamawiaj ący   dokonuje  zmiany  zapisu  §  3  ust.  3d  wzoru  umowy  na
nast ępuj ący:
„udzielania informacji  na żądanie Zamawiaj ącego o wykonanych transakcjach, oraz
zablokowanych kartach”

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu §3 ust. 4 wzoru umowy dotyczącego

udostępniania na załączniku do faktury „konta kosztowego” ?

Odpowied ź:  Zamawiaj ący   dokonuje  zmiany  zapisu  §  3  ust.4  wzoru  umowy  pr zez
wykre ślenie słów „konta kosztowego”- pozostałe zapisy nie  podlegaj ą zmianie.

Pytanie nr 3
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §6 ust. 1 wzoru umowy na: „Za termin dokonania płatności
uważa  się  datę  wpływu  należności  z  tytułu  dokonanej  sprzedaży  Produktów  i  Usług  na  konto
Wykonawcy” .

Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4
Ponadto  czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  modyfikacji  zapisu  §6  ust.  2.  na:  „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”.
Informujemy, że Wykonawca nie może finansować Zamawiającego przez niewiadomy okres czasu i
wydawać  Zamawiającemu  paliwa  w  przypadku  nie  dotrzymania  terminów  płatności,  dlatego  też
Zamawiający tak jak Wykonawca musi dostosować się do danych przepisów zawartych w umowie. 
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Wykonawca w zamian proponuje wydłużenie terminu płatności na 21 dni od daty wystawienia faktury
VAT.

Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na zmian ę zapisu w § 6 ust.2 projektu umowy :
(w przypadku kart paliwowych) na nast ępujący: 

 „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.

2. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert .

XVIII.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT.
1.  Miejsce składania ofert:

Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 – SEKRETRIAT 
2.   Termin składania ofert:
      do dnia 10.03.2017 r. godz. 10.00 
3.   Miejsce i termin otwarcie ofert:
       Budynek Administracji  SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26- , POK. NR 11
      Dnia 10.03.2017 r. Godz. 11.00

Z poważaniem 
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