
Ożarów dn. 19.01.2009

  
Dotyczy przetargu na zakup paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Ożarowie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa Zamówień Publicznych ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.223
poz.1665 ze zm.171.1058 ) Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi.

Pytanie 1.
Czy dopuszczacie  Państwo możliwość  dokonywania  transakcji  bezgotówkowych przy używaniu
kart ,,paliwowych”

Odpowiedź  1.
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonywania  transakcji  bezgotówkowych  przy  użyciu  kart
paliwowych

Pytanie 2
Czy  zamawiający  dopuszcza  możliwość  wprowadzenia  do  umowy  następującego  zapisu?  Za
wydanie każdej Karty Flotowej Wykonawca pobiera opłatę:
•  za nowe Karty Flotowe wydane po podpisaniu Umowy oraz kolejne Karty Flotowe wydawane

na nowe numery rejestracyjne lub nowego użytkownika zamawiane w okresie obowiązywania
Umowy na  wniosek  Floty  oraz  wymieniane  przez  PKN  ORLEN  S.A.  Po  upływie  terminu
ważności w wysokości

za kartę bez nadruku logo Floty 10 PLN netto

•  za kolejne Karty Flotowe wymienione w okresie obowiązywania umowy na wniosek Floty( np.
Zmiana  limitów,  błędne  podanie  danych  umieszczonych  na  karcie,  uszkodzenie  karty)  w
wysokości

za kartę bez nadruku logo Floty 10 PLN netto

Odpowiedź 2.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy następującego zapisu: Za wydanie
każdej Karty Flotowej Wykonawca pobiera opłatę:
•  za nowe Karty Flotowe wydane po podpisaniu Umowy oraz kolejne Karty Flotowe wydawane

na nowe numery rejestracyjne lub nowego użytkownika zamawiane w okresie obowiązywania
Umowy na  wniosek  Floty  oraz  wymieniane  przez  PKN  ORLEN  S.A.  Po  upływie  terminu
ważności w wysokości

za kartę bez nadruku logo Floty 10 PLN netto

•  za kolejne Karty Flotowe wymienione w okresie obowiązywania umowy na wniosek Floty( np.
Zmiana  limitów,  błędne  podanie  danych  umieszczonych  na  karcie,  uszkodzenie  karty)  w
wysokości

za kartę bez nadruku logo Floty 10 PLN netto



Pytanie 3.
Czy zamawiający dopuszcza możliwość dodania ( już na etapie podpisania umowy) zapisów?

a. Zamawiający oświadcza , że jest czynnym ( zwolnionym- należy uwzględnić prawidłowy
zapis) podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej –
NIP..........................................Zamawiający  upoważnia  przez  okres  obowiązywania  Umowy
Wykonawcę do wystawiania faktur VAT z tytułu realizacji niniejszej Umowy bez podpisu osoby
przez nią upoważnionej

b. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług ( VAT )
i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej- NIP...........................................

Odpowiedź 3.
Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisów:

a. Zamawiający oświadcza , że jest czynnym ( zwolnionym- należy uwzględnić prawidłowy zapis)
podatnikiem  podatku  od  towarów i  usług  (VAT)  i  posiada  Numer  Identyfikacji  Podatkowej  –
NIP..........................................Zamawiający  upoważnia  przez  okres  obowiązywania  Umowy
Wykonawcę do wystawiania faktur VAT z tytułu realizacji niniejszej Umowy bez podpisu osoby
przez nią upoważnionej

b. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług ( VAT )
i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej- NIP...........................................

Pytanie 4.
Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury oraz
fakturowania dwa razy w miesiącu SIWZ rozdział XIV punkt 7,8 oraz załącznik 3 punkt 2

Odpowiedź 4.
Zamawiający dopuszcza termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury oraz fakturowania dwa
razy w miesiącu.

Pytanie 5.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów w formularzu ofertowym (dot.
wskazania placówek handlowych)

Odpowiedź 5.
Zamawiający dopuszcza taką możliwość, o ile przynajmniej jedna placówka handlowa znajduje się
5 km od siedziby Zamawiającego.

Pytania 6.
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu w istotnych postanowieniach umowy punkt 4
Proponujemy:  ,,  W  przypadku  uzasadnionego  podejrzenia  co  do  jakości  paliwa  (zgłoszonego
pisemnie w formie reklamacji  na stacji  paliw Wykonawcy) przeprowadzone zostaną dodatkowe
badania  materiału  pędnego  w  niezależnym  laboratorium  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca
poniesie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dostarczenia paliw o złej jakości po
przeprowadzonym badaniu w niezależnym laboratorium i pozytywnie rozpatrzonym postępowaniu
reklamacyjnym”
Odpowiedź 6      
Zamawiający dopuszcza  modyfikację  zapisu  w  istotnych postanowieniach  umowy punkt  4   na
proponowaną.

   



  


