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Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla postępowania prowadzonęgo w przetar;gu nieograniczonego na dostawy pn.:

,rDostawa paliw pĘnnych na potrzeby PWiK ,r\ilODNl-fK" Sp. 
" 

o.o. w Jeleniej Górze"

Nr re ferencyj ny nadany sprawi e pr zez Zamaw iając e go :
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Pytanie nr 1

Czy w odniesieniu do treści SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania
bezgotówkowych transakcji za pomocą kart magneĘcmlych?
Informuj Q, że karlł/ paliwowe STATOIL FIRMA , przeznaczone są do dokonywaniabezgotówkowych
transakcji - zakupów paliwa oraz produktów: oleje, akcesoria samochodowe, usługa myjni i inne
artykuĘ. Zabezpieczone są indywidualnym kodem PIN i umozliwiają dokonywanie bezgotówkowych
zakupów w caĘ Polsce na ponad 300 stacj ach dzińających w ramach stacji STATOIL 1-2-3 Wykaz
stacji paliw Wykonawcy będzie stanowił zńącznik do ofeĄ.

Karta z paskiem magneĘcznym STATOIL FIRMA moze być wystawiona na:
o imię i nazwisko uĄrtkowania (karta imienna)
. numer rejestracyjny pojazdu
. okaziciela

Każdakarta, zgodnie z Ęczeniem klienta może zawierać takżę dodatkowe opcje:
. podawania numeru Ęestracyjnego pojazdu (w przypadku kart imiennych)
. podawania stanu licmlka
o podawania zarówno numeru rejestracyjnego pojazdu,jak i stanu jego licznika

Informacje te podawane w momencie zawięrania transakcji zostaną wydrukowane nafakilrze VAT i
zawarte w pliku elektronicznym dostępnym na indywidualnie dedykowanym serwisie.

Odpowiedźnr 1
Zamawiający dopuszczajako opcję możliwość dokonywaniabezgotówkowych transakcji za pomocą
kart elektronicznych wykorzystywanych tylko i wyłącznie w formie rejestracji tankowań zavlierającej
pozostałe dane zawarte w asygnacie i określone w SIWZ z zachowaniem jednego okresu
rozliczeniowego w danym m-cu.
(Część II - wzor umowy, 6 Odbiór przedmiofu umowy ) oraz (Część III - Opis przedmiotu
zamówienia, punkt 1.8 )
Wówczas każdy pojazdlmasryna/urządzenie winno posiadaó kartę zawierającą określone dane

Wszczególnione w SIWZ.



Zamawiający zaakcepfuje zastosowanie kart paliwowych tylko do rozliczęń merytorycznych.
Zamawiający nie wyrażazgody na dokonywanie rozliczeń ,,pieniężmych" zapomocą kart.

Ętanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza mozliwość zastosowania w niniejsą/m postępowaniu dwóch okresów
rozliczeniowych ?

Proponuję: wystawienie faktur zbiorczych będzie następowało dwa razlJ w miesiącu. Pierwszy okres
rozliczęniovoy będzie trwał od 1 do 15 dnia miesiąca, drugi natomiast od 16 do ostatniego dnia
miesiąca. Za datę sprzeduĘ uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie dopuszcza mozliwości zastosowania w niniejsrym postępowaniu dwóch okresów
rozliczeniowych.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający przewiduje modyfikację w zakresie terminu płatności?

Pragnę wyjaśnió, ze względu na brak mozliwości weryfikacji daty wpĘwu faktury do siedziby
Zamawiającego, w systemie rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy, termin płatności od da!
,,otrzymania faktury" nie jest stosowany. Proponuj ę zatem zapis: ,,Zapłata na rzecz Wykonawcy
będzie następować prze|ewem na konto wskazane na falłlnze w ciągu 2I dni od daĘ wystawienia
odpowiedniej faktury VAT". Czy Zamawiający vryrńa zgodę?

Odpowiedź nr 3
Zamawiający wyraża zgodę na zapis ,,Zapłata na rzecz Wykonawcy będzie następowaó przelewem na
konto wskazane na fakturze w ciągu żI dni od daty wystawienia odpowiedniej fakfury VAT" pod
warunkiem dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego w ciągu ] dni od daty wystawienia fakfur
na koniec miesiąca.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie w zakresie zapisu wzoru umowy 5 ust. 6. Poprzez
wykre ślenie sformułowania,,wykaz" faktur?

Do faktury VAT każdorazowo naleĘ dołącryć ńiorcry wykaz dokonanych transakcji.

Informuj Q, że u okręślonego Wykonawcy faktura zawiera szczegółowę zestawienie transakcji m.in.
numer kaĘ, numer rejestracyjny samochodu ( w przypadku kaĘ wystawionej na numer rej. 1 kaĘ
imiennej) rodzaj i ilość zatankowanego paliwa, miejsce dokonania transakcji, cenę jednostkową
brutto, cenę jednostkową brutto po upuście, wartośó netto i brutto oraz stawkę i kwotę VAT.

Ponadto Wykonawca do faktury zbiorczej będzie przesyłń Zamawiającemu elektroni c7lr]ę zestawienie
transakcji, zawierające co najmniej następujące informacje: datę i godzinę transakcji, rodzaj i ilość
wydanego paliwa, nr karty paliwowej, nr rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko, (w przypadku kaĘ
wystawionej imiennie na kierowcę), rodzaj zakupionego produktu, ilośó, wartość netto, brutto oraz
cenę jednostkową brutto.
Wykonawca przekaże bezpłatnie równiez dostęp do indywidualnie dedykowanego serwisu
internetowego, na którym Zamawiający będzie mógł na bieżąco śledzió dokonane transakcje jak
również blokowaó kaĘ bądź zamawiaó nowe.
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Odpowiedźnr 4
W zakresie zapisu wzoru umo\ily paragraf 5 ust. 6 otrzymlĄe brzmienie:

,,do faktury vAT kńdorazowo naleĘ dołączyć naĘpujące dokumenĘ: zbiorczy :vryku dokonanYch

transakcj i wraz ze zbiorcrym zestawieniem faktur"


