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Data
Date

Dot. Postępowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa paliw do
pojazdów dla MSP|R.

Znak postępowania : NZ-ET/|/PN /oŻ/ 18

Na podstawie art. 38 ust. L ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. Prawo zamóWień publicznych
(tekst jednolity Dz. U' ŻoL7 r., poz. L579 ze zm.) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
udziela wyjaśn ień treści Specyfikacji lstotnych Wa ru n ków Zamówien ia.

Pvtanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę o modyfikacje zapisu w 53 ust. 8 pkt. 5 wzoru umowy na;,,Do

każdej faktury zbiorczej o ktorej mowo w ust. a lub jej załqcznika, Wykonawca zobowiqzany
j est d ołqczyć n iżej wym i e n i on e i nfo rm a cj e :

o rtćlZWY zakupionych produktów,
o nUm€rY kart flotowych, na które dokonano zakupów,
o nUm€lY rejestracyjne pojazdów,
o fluril€lY i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje,
. dat! transakcji,
o ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług,
. wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług),
. ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług,
. wartość poszczególnych transakcji brutto i ich sumę,
o stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient Wymaga od swoich

kierowców podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych).

odpowiedź.

Łamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ust. 8 $ 3 Wzoru umowy (załącznik nr 2 SWZ)

z tym zastrzeżeniem, że proponowany przez Wykonawcę zapis ,,stan licznika pojazdu

W momencie zakupu na kartę flotową ( o ile Klient Wymaga od swoich kierowców podania

stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych)" zastępuje się zapisem ,,wielkość upustu
wynosi ....", przez co $ 3 ust. 8 Wzoru umowv otrzvmuie brzmienie:

,8. Do każdej foktury zbiorczej o ktorej mowa w ust. 4 lub jej zołqcznika, Wykonawca
zobowiqzony jest dofqczyć niżej wymienione informacje:
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L) nazwy zakupionych produktow,
2) numery kart flotowych, na ktore dokonano zakupów,
3) numery rejestracyjne pojazdów,
4) numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na ktorych przeprowodzono transakcje,
5) doty transakcji,
6) ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług,

7) wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług),

8) ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług ,
9) wortość poszczególnych tronsakcji brutto i ich sumę,

10) wielkość upustu wynosi ..... ."

Pvtanie nr 2.

Czy lamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności od daty wystawienia faktury
VAT? (5 3 ust. 7 wzoru umowy).
W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty

dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego' Termin liczony od dnia wystawienia faktury
jest terminem konkretnym ijasnym dla obu stron, co wyklucza wystawianie do każdej faktury
noty korygującej do terminu zapłaty'

odpowiedź.

Zamawiający Wyraza zgodę na zmianę zapisu ust. 7 5 3 Wzoru umowy (załącznik nr 2 SWZ),

przez co $ 3 ust. 7 otrzvmuie brzmienie:

,7. Płatność należności z tytułu dostawy paliw dokonywana będzie przez Zamawiajqcego
w formie przelewu, w terminie 30 dni liczqc od daty wystawienia faktury."

Pvtanie nr 3.

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu 54 ust. 9 wzoru umowy: ,,...jest do dostawy do jednostek

Zamawiajqcego lub...". Wykonawca informuje, że nie prowadzi sprzedaży hurtowej paliw,

więc nie ma możliwości dostarczenia paliw do siedziby Zamawiającego. Zamawiający również
w S|WZ określił, że wymaga sprzedaży detalicznej, w innym przypadku paliwo powinno zostać
podzielone na poszczególne zadania.

odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści $ 4 ust. 9 Wzoru umowy (załącznik nr Ż
SIWZ) zapisu ,,...jest do dostowy do jednostek Zomawiojqcego \ub...", przez co ust. 9 5 4 otrzymuje

brzmienie:

,,9' W przypadku długotrwałej awarii, remontu lub wyłqczenia z eksploatacji pojedynczej

stacji paliw Wykonawcy, znojdujqcej się w rejonie Stacji Zamawiajqcego, Wykonawca
zobowiqzany jest do umożliwienia tankowania w innej, wskazonej przez Wykonawcę stacji
paliw, spełniajqcejwarunki określone w 5 7 ust. L."



Pvtanie nr 4.

Wykonawca prosi o dopisanie : ,,Za winę Wykonawcy nie uważa się braku możliwości zakupu
paliwa przez Zamawiajqcego z powodu remontu, awarii, dostaw paliwa na stocję" w 55 ust. 1
pkt. 2 Wzoru umowy. Wykonawca informuje, iż w przypadku wystąpienia jednej z powyższych

sytuacji, Zamawiający ma możliwość zatankowania na kolejnej, najblizszej stacji paliw
Wykonawcy.

odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowane przez Wykonawcę uzupełnienie treści Wzoru
umowy (załącznik nr 2 SIWZ)W 5 5 ust. ]. przez co otrzymuje on brzmienie:

,,1-' Strony zgodnie ustalajq, iż Wykonawca zobowiqzany jest zapłacić na rzecz

Zamawiajqcego kary umowne w wysokości:
L) L0 % wartości netto przedmiotu umowy określonej w 5 j. pkt. 1 umowy w przypadku

odstqpienia Wykonawcy od umowy;
2) L0 % wortości netto przedmiotu umowy określonej w 5 3. pkt' 1 umowy w przypadku

rozwiqzania umowy z winy Wykonawcy;
3) za winę Wykonawcy nie uważa się braku możliwości zakupu paliwa

przez Zamawiajqcego z powodu remonttl, awarii, dostaw paliw na stację."

Pvtanie nr 5.

Czy Zamawiający zgodzi się aby zamienić ,,od podpisania umowy" na ,,od złożenia wniosku

o wydanie kort" w ppkt. 4 pkt. 9 opisu przedmiotu zamówienia oraz z ,,od przesłania wykazu"
na ,, od złożenia wniosku o wydanie kort" w 54 ust. 4 wzoru umowy?

odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w załączniku nr ]. stanowiącym opis
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 SIWZ), w pkt 9 ppkt 4 i nadaje temu ppkt treść:

,,4) Termin i przekazania kart _ w ciqgu 10 dni od złożenia wniosku o wydanie kart."

W związku ze zmianą w/w pkt opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia treść ust.

4 5 4 Wzoru umowy (załącznik nr 2 SIWZ), który przyjmuje brzmienie:

,,4. Wykaz pojazdów oraz kierowców upowożnionych do zaopatrywonia się w paliwa
płynne został przekozany Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy. Wykonawca
przekaże Zamawiojqcemu karty w terminie 1-5 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie kart'"
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