
A.AT. 381/8/2019            Opole Lubelskie, 26 sierpnia 2019 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 

Zamawiający:  Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim sp. z  .o. o.,  zgodnie z  art.   38 ust.  2  i  4  ustawy z dnia
29 stycznia  2004  r.  –Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018r.  Poz.  1986  ze  zm.  -dalej  ustawa)  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na Sukcesywny zakup paliw
płynnych dla taboru samochodowego PCZ sp. o. o.  udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart
paliwowych a także, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych (od przedłożenia wniosku/zamówienia na
karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty
(utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
*  0 zł ne?o za kartę nową,
*  10 zł ne?o za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy
*  0 zł ne?o za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2: W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na
wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może
zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać
transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej  siedziby stacji wyłączonej lub modernizowanej (w okresie
realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie z zastrzeżeniem, że inna stacja paliw Wykonawcy położona
najbliżej  siedziby  stacji  wyłączonej  lub  modernizowanej  spełnia  wszystkie  wymagania  określone  opisem  przedmiotu
zamówienia w tym znajduje się ona w odległości drogowej do 12 km od miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy:
 - w § 4 ust. 1 dokonać zmiany treści zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu nie mają zastosowania u Wykonawcy przy użyciu
kart  paliwowych.  Propozycja  zapisu:  „W   przypadku  bezgotówkowego  zakupu  paliw  przy  użyciu  kart  paliwowych
potwierdzeniem dokonania transakcji jest wydruk z terminala, tj. dowód wydania, który zawiera: adres stacji paliw, numer
karty, na którą dokonywana była transakcja, numer rejestracyjny samochodu, kwota do zapłaty, ilość wydanego paliwa,
wartość wydanego paliwa, data i godzina transakcji. 
Dodatkowo  informuję,  iż  dowody  wydania  (wydruki  z  terminala)  nie  zawierają  imienia  i  nazwiska  upoważnionej  osoby
dokonującej transakcji (a numer karty) i  nie są podpisywane przez pracowników Zamawiającego, ani przez pracowników
stacji paliw Wykonawcy. 
Pytanie dotyczy także zapisów opisu przedmiotu zamówienia .
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w proponowany sposób. Zmianie ulega treści umowy
i opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób. 
1) Po dotychczasowej treści § 4 ust. 1 wzoru umowy oraz po dotychczasowej treści ust. 3 lit. J Opisu przedmiotu zamówienia
dodaje się  treść  „W przypadku bezgotówkowego zakupu paliw  przy  użyciu kart  paliwowych potwierdzeniem  dokonania
transakcji jest wydruk z terminala, tj. dowód wydania, który zawiera: adres stacji paliw, numer karty, na którą dokonywana
była transakcja, numer rejestracyjny samochodu, kwota do zapłaty, ilość wydanego paliwa, wartość wydanego paliwa, data
i godzina transakcji. Wydruk z terminala nie wymaga podpisu przedstawicieli stron umowy.”
2) § 5 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Do każdej faktury Wykonawca  załączy dokumenty WZ lub wydruki z terminali oraz zestawienie zawierające co
najmniej:
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1) datę i miejsce tankowania,
2) ilość zatankowania,
3) numer rejestracyjny tankowanego pojazdu,”

3) ust. 3 lit. C Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie
„Zamawiający wymaga rozliczenia bezgotówkowego. Do faktury Wykonawca załączy dokumenty WZ lub wydruki
z terminala oraz zestawienia zawierające minimum:

- datę i miejsce tankowania,

- ilość i rodzaj zakupionego paliwa, 

- numer rejestracyjny tankowanego pojazdu.”

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy:
 -  w  §  4  ust.  4  obecne  zapisy  zastąpić  następującymi:  „Dostawy  paliw  będą  rozliczane  w  następujących  okresach
rozliczeniowych:
I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw.
Za  datę  sprzedaży  uznaje  się  ostatni  dzień  danego  okresu  rozliczeniowego.”?  Pytanie  dotyczy  także  zapisów  opisu
przedmiotu zamówienia .
 - w § 4 ust. 5 wskazać, że płatności dokonywane byłyby w ciągu 21  dni od daty wystawienia faktury VAT ? Pytanie dotyczy
także zapisów opisu przedmiotu zamówienia  i formularza ofertowego.
Wykonawca  przy  wskazanym  terminie  umożliwia  także  wprowadzenie  elektronicznej  faktury,  tzw.  e-faktury  -   faktury
sprzedaży  wystawianej  w  formie  elektronicznej  (format  PDF),  która  udostępniona  jest  na  spersonalizowanym  portalu
internetowym,  zabezpieczona  certyfikowanym  podpisem  elektronicznym  –  a  która  to  właśnie  usprawnia  m.in.  czas
doręczenia – otrzymania faktury;
 -  w § 4 ust. 6 projektu umowy - zmienić treść zapisu poprzez wprowadzenie że: ” za datę zapłaty przyjmuje się uznanie
konta bankowego Wykonawcy”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy:
- w § 5 ust. 1 dokonać zmiany treści zapisu na następujący: „Do każdej faktury Wykonawca na podstawie dowodów wydania
załączy zestawienie zawierające co najmniej:” i dalej zapis bez zmian – czy wyrażacie Państwo zgodę ?
Odpowiedź: Treść została zmieniona  - odpowiedź na pytanie nr 3.

Pytanie 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy:
 - w § 7 projektu umowy dodać zapis  adekwatny do wskazanego zapisu w § 7 ust.  2, przy czym działający na korzyść
Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy:
- w § 8 projektu umowy dodać kolejny ustęp o następującej treści: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych,
Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na
kwotę należnych kar umownych."?
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  proponowaną  zmianę.  W  treści  §  8  dodaje  się  ust.  4  w  brzmieniu
zaproponowanym przez Wykonawcę. 

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia  już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika
w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych danego Wykonawcy -   w odniesieniu do kwesTi nie
uregulowanych w umowie. Wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji?
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dołączenia  do  umowy  o  udzielenie  zamówienia  załącznika  w  postaci
ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych regulującego kwesTe związane z zamówieniem z zastrzeżeniem,
że postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami sprzedaży i używania kart paliwowych. 
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W zawiązku z powyższym zmianie ulega:
1) termin składania ofert podany w rozdz. XI ust. 1 SIWZ na następujący: 

do dnia 29.08.2019 r. do godz. 9:00

2) termin otwarcia ofert podany w rozdz. XI ust. 6 SIWZ na następujący: 

w dniu 29.08.2019 r. o godz. 9:15

Miejsce  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  pozostałe  zapisy  SIWZ  nie  ulegają  zmianie.  Zamawiający  wprowadza  również
adekwatne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu

Prezes Zarządu 
Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.

         /-/
Beata Kocięcka
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