Sprawa nr 271.1.2015.PN

Kampinos, dnia 4 stycznia 2015 r.

Informacja- Wyjaśnienie
Dotyczy:
Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Sprawa
nr 271.1.2015.PN pn.: „Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy
Kampinos w roku 2015”
Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje
wszystkich wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, że
dnia 3 stycznia 2015r. wpłynęła prośba o udzielenie informacji następującej treści:
Pytanie Wykonawcy
1. Treść po zmianie – FORMULARZ OFERTOWY pkt 3. „ Oferujemy bezgotówkową
sprzedaż paliw za pośrednictwem (właściwe zaznaczyć):
- kart paliwowych (20 na pojazd oraz 9 na okaziciela dla sprzętu towarzyszącego)
- inne wymienić …..Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 – umowę w & 6 ust 2 i &
6 ust 6, zawarty jest tylko zwrot „numer karty paliwowej” „ przy użyciu kart
paliwowych”
W umowie zabrakło sformułowania sprzedaż paliw za pośrednictwem „inne” ? Proszę
o wyjaśnienie tej kwestii.
2. Treść po zmianie w Rozdziale III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ustęp
6 „Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych są dokonywane przez
Zamawiającego wg cen detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw
Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu,
jeżeli zostanie udzielony przez Wykonawcę. Treść ta nie zgodna jest z & 2 ust 4
umowy (załącznik nr 5). Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedz Zamawiającego:
1. W § 2 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ ) Zamawiający celowo
pozostawił miejsce wykropkowane, które Wykonawca sam uzupełni i określi na jakiej
podstawie będzie prowadził rozliczenia bezgotówkowe. Wskazany w § 6 ust. 2 i § 6
ust. 6, zwrot „numer karty paliwowej” ,„ przy użyciu kart paliwowych” odnosi się
jedynie do przypadku, w którym Wykonawca w § 2 ust. 4 wskaże, że sprzedaż paliw
prowadzona będzie na stacji Wykonawcy na terenie Gminy Kampinos poprzez
rozliczenia bezgotówkowe na podstawie karty paliwowej.

2. Zamawiający dopuszcza różne formy rozliczania bezgotówkowego co wynika z
Rozdział III – Przedmiot Zamówienia – ust. 4 oraz § 2 ust. 4 projektu umowy gdzie
Wykonawca sam proponuje podstawę rozliczania bezgotówkowego sprzedaży paliwa.
Zamawiający w § 6 ust. 1 projektu umowy wskazał sposób sprzedaży paliwa jedynie
jako bezgotówkowy. W § 4 ust. 4 Zamawiający wskazuje że jednym z wariantów
rozliczenia za sprzedaż paliw będzie wydruk z terminala oraz rozliczenia sprzedaży
paliwa przy pomocy kart paliwowych.
Zamawiający dopuszcza rozliczenia bezgotówkowe w formie: między innymi kart
paliwowych, zbiorczych kwitów wydania paliwa, zestawienia transakcji sprzedaży
paliwa, ewidencji ilościowej pobranego paliwa do pojazdów, jaki i kanistrów na
podstawie dokumentu WZ.

