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Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2018-10-26 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Zakup oleju napędowego drogą transakcji bezgotówkowych, za pomocą kart chipowych (paliwowych),
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie nr 1. Zwracam się z zapytaniem o możliwość podania cen w formularzu ofertowym z miesiąca poprzedzającego
składanie ofert tj podania średnich cen z Polski z września 2018r i zmianę zapisu SIWZ str 7 Opis sposobu obliczenia ceny
uwzględniającą podania cen w formularzu asortymentowo cenowym, który jest przywołany a jako załącznika w dokumentacji
przetargowej nie ma.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 2. Czy istnieje możliwość zmiany zapisów ponieważ cześć zapisów par. 2 i par. 4 wzoru umowy powtarza się.
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z projektu umowy & 2 ust. od 5 do 11.
Pytanie nr 3. Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty sprzedaży lub 21 od daty wystawienia
faktury? Z uwagi na problemy systemowe nie ma możliwości wystawiania faktur z terminem 30 dni od daty sprzedaży( par 2 ust
8, par 4 ust 4).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 4. Wykonawca proponuje też zmienić zapis o odsetki z ustawowych na ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Odsetki ustawowe to również odsetki za opóźnienie w transakcjach
handlowych jeżeli spełnione są przesłanki wynikające z tej ustawy.
Pytanie nr 5. Czy istnieje możliwość zaakceptowania taryfikatora za karty paliwowe:
* 10 zł netto za kartę nową
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

