Międzyrzecz, dnia 2008-10-27
Nr sprawy ZDP-Sek-3021/ 13-1 /2008

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY
NR 1
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu
będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 233 poz. 1655 z dnia 20 listopada 2007 r.), Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
odpowiada poniżej na zapytania wykonawcy dotyczące w/w tematu.
Pytanie nr 1.
Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu stawianego Wykonawcy, zastrzegającego brak
możliwości udzielenia opustu 0% ?
Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca zaoferował rabat w wysokości 0%.
Pytanie nr 2.
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 wymaga aby paliwowe karty identyfikacyjne wydawane były bezpłatnie, również
w razie zmian w taborze samochodowym lub osób uprawnionych do tankowania Zamawiającego
z wyjątkiem kart wymienianych na skutek zagubienia, zniszczenia lub kradzieży.
Pytanie nr 3.
Czy istnieje możliwość zaakceptowania dziesięciodniowego terminu, w jakim dostarczane byłyby
Zamawiającemu zamienne karty paliwowe?
Odpowiedź :

Zamawiający wymaga aby w razie zmian w taborze samochodowym lub osób uprawnionych do
tankowania Zamawiającego, Wykonawca wystawił bezpłatnie nową kartę i dostarczył do
siedziby Zamawiającego w ciągu 7 dni. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o
zmianach.
Pytanie nr 4.
Czy istnieje możliwość zaakceptowania dwóch okresów rozliczeniowych w miesiącu: od 1-go do 15-go i
od 16-go do ostatniego dnia miesiąca ?
Pragnę również poinformować, iż zgodnie z paragrafem 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798 ze zm.), fakturę
wystawialibyśmy nie później niż siódmego dnia od dnia sprzedaży, ustalonego na ostatni dzień okresu
rozliczeniowego.
Odpowiedź :
Zamawiający akceptuje jeden okres rozliczeniowy tj. od 1-go do ostatniego dnia miesiąca.
Zamawiający akceptuje również maksymalny siedmiodniowy termin wystawienia faktury od dnia
sprzedaży, ustalonego na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, którym jest ostatni dzień każdego
miesiąca.

Pytanie nr 5.
Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury ?
Odpowiedź :

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyrazi zgodę na realizację faktur w terminie 14 dni od
otrzymania faktury. Termin czternastodniowy jest minimalnym okresem płatności wymaganym
przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dłuższy niż 14 dni termin płatności, który należy
zaproponować w pkt. 2 „Formularza ofertowego wykonawcy” (załącznik nr 1 do SIWZ).
Pytanie nr 6.
Czy istnieje możliwość zaakceptowania przedstawiania certyfikatów paliw na stacjach paliw
Wykonawcy? Certyfikaty udostępniane byłyby Zamawiającemu na jego życzenie, przez pracowników
stacji.
Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza przedstawianie dokumentów i świadectw jakościowych paliw na
każde życzenie Zamawiającego, również przez upoważnionych pracowników na wskazanych w
ofercie stacjach paliw Wykonawcy.
Pytanie nr 7.
Czy istnieje możliwość zaakceptowania opustu udzielanego od wartości brutto faktury ?
Odpowiedź :

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował stały rabat, obowiązujący przez cały okres
trwania umowy, który będzie stosowany przez Wykonawcę do cen paliwa obowiązujących na
stacjach paliwowych w dniu tankowania.
Pytanie nr 8.
Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawienia w załączniku do faktury takich danych
jak:
- daty poszczególnych tankowań,
- imiona i nazwiska kierowców dokonujących transakcji przy użyciu kart ?
Informuję, iż daty poszczególnych tankowań przedstawiane byłyby w raportach elektronicznych
przesyłanych do Zamawiającego drogą mailową. Zamiast imion i nazwisk kierowców dokonujących
transakcji, w załączniku do faktury przedstawiane byłyby nr rejestracyjne pojazdów lub nr identyfikacyjne
sprzętów, do których paliwo byłoby pobierane, a które kierowca zobowiązany byłby podawać
pracownikowi stacji po dokonanej transakcji.
Odpowiedź :
Zamawiający wymaga jedynie od Wykonawcy, w chwili tankowania pojazdu lub sprzętu, jednoznacznej
identyfikacji terminu i ilości wydanego paliwa z pojazdem lub osobą na który/ą zostało wydane paliwo
poprzez wydanie wydruku z danymi zawierającymi: datę transakcji, adres stacji, na której została
przeprowadzona operacja tankowania, nr rejestracyjny pojazdu, nr karty Zamawiającego (gdy
Wykonawca przewiduje stosowanie kart), ilość paliwa zatankowanego, rodzaj paliwa, wartość transakcji.
Dane powyższe należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej wraz z fakturą wystawioną na koniec
okresu rozliczeniowego.
Pytanie nr 9.
Czy istnieje możliwość zaakceptowania przedstawiania transakcji paliwowych oraz pozapaliwowych
(usługi, zakup olejów, płynów eksploatacyjnych itp.), na jednej fakturze ?
Informuję, iż wystawianie oddzielnych faktur na paliwo oraz na produkty pozapaliwowe, wiązałoby się z
koniecznością wydania oddzielnych kart na paliwo i oddzielnych na produkty pozapaliwowe.
Odpowiedź :
Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość, z jednoczesnym dostarczeniem do faktury wykazu dostaw
lub usług udostępnionych przez Wykonawcę w ramach usług bezgotówkowych zawierającego :
a) daty transakcji

b) adresu stacji, na której została przeprowadzona transakcja,
c) ilości i rodzaju dostawy/usługi
d) imię i nazwisko osoby dokonującej transakcji.
Pytanie nr 10.
Czy istnieje możliwość zaakceptowania jako dnia zapłaty, dnia uznania rachunku bankowego
Wykonawcy ?
Odpowiedź :
Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.
Pytanie nr 11.
Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisu w Projekcie Umowy ? (dotyczy § 5 ust. 1 lit. a) Projektu
umowy)
Odpowiedź :

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Zamawiający nie może wykluczyć takiej
sytuacji, która nie będzie pozwalała na zrealizowanie zamówienia w wymaganych w SIWZ
terminach i w dodatku będzie dla niego niekorzystna. Od Wykonawcy wymagane jest
wykonanie zamówienia z należytą starannością, którego przedmiotem głównym zamówienia jest
dostawa paliw płynnych w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego wskazanych w
SIWZ.
Pytanie nr 12.
Czy istnieje możliwość dokonania zmniejszenia wysokości kary umownej, do poziomu 5% ? (dotyczy § 5
ust. 1 lit. b) Projektu umowy)
Odpowiedź :

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.
Pytanie nr 13.
Czy istnieje możliwość odstąpienia od możliwości potrącania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy ? (dotyczy § 5 ust. 2 Projektu umowy)
Odpowiedź :

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.
Pytanie nr 14.
Czy istnieje możliwość dodania w Projekcie Umowy zapisu następującej treści:
„W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za
wyjątkiem sytuacji określonych w art. 145 Ustawy prawo zamówień publicznych, dla których znajdą
zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy”?
Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
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