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Wszyscy oferenci

dot, postepowania przetargowego na zadanie ,,Dostawa paliw pfynnych dla MPGK Sp. z o.o.

w Busku - Zdroju na 2021 rok." nr ref.: 1 l/TT/2020.

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

(T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.) Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Busku-Zdroju w odpowiedzi na pytania oferenta wyjasnia jak ponizej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiaja_cy dopuszcza mozliwosc odstaj>ienia od zapisu § 1 ust. 8, SIWZ 2, 2.1, pkt 4, ponie-

waz nie ma zastosowania u Wykonawcy?

Wykonawca nie dokonuje dowozu paliwa do Zamawiaja_cego, w takich przypadkach umozliwia

korzystanie ze wszystkich stacji paliw w calej sieci i z uwzglfdnieniem rabatu zgodnie z ofert^.

Odpowiedz 1:

Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci odst^pienia od zapisu § 1 ust. 8, SIWZ 2, 2.1, pkt 4.

Jednoczesnie Zamawiaj^cy informuje, ze zgodnie z SIWZ dopuscil wskazanie innej stacji paliw

spelniaj^cej warunki SIWZ.

Pytanie 2;

Czy Zamawiaj^cy, w przypadku korzystania z Kart Flota dopuszcza mozliwosc modyfikacji zapisow

w § 1 ust 11-12, ust 15, § 3 ust 6-7, SIWZ 2. 2.1 pkt. 8-9 oraz pkt. 12 w przypadku Kart Flota i

zaakceptuje rozliczanie transakcji bezgotowkowych jakie funkcjonuje u Wykonawcy oraz dane jakie

zawiera zal^cznik do faktury?

Zal^cznik do faktury stanowi^cy jej integraln^ czesc zawiera wykaz wszystkich zakupow z danego

okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczegolne kaity paliwowe , t.j.: numery kart, numeiy

rejestracyjne pojazdow, ilosc i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczbe towarow i using,

wartosc (netto, brutto, VAT) paliw (towarow i using), pozycje faktury. Dla danej pozycji faktury

wskazana jest wartosc brutto przed opustem, wielkosc opustu, wartosc (brutto, VAT, netto) po

opuscie.

Imie i nazwisko kierowcy nie jest wskazywane w zal^czniku do faktury a wyla_cznie na bilingu

elektronicznym dostepnym za posrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, o ile karty

wydane bylyby na nazwiska i imiona uzytkownikow (karty typu K) istnieje rowniez mozliwosc



zakodowania nazwisk osob kierujacych pojazdami w tzw. MPK (miejsca powstawania kosztow), ktore

mogfyby bye przypisane na state do kart.

dokumentem potwierdzajacym dokonanie transakcji b'ezgotowkowego zakupu paliw przy uzyciu kart

paliwovvych jest Dowod Wydania zawierajacy nastepujace informacje:

• dokiadny adres stacji paliw,

• nr karty, na ktor^ dokonywana byte, transakcja,

• nr rejestracyjny samochodu,

• kwota do zaptety ,

•• ilosc wydanego paliwa,

• data i godzina transakcji

Dodatkowo informuje, ze raport transakcji nie zawiera imienia i nazwiska osoby dokonujacej

transakcji, natomiast potwierdzenie wykonania tankowania odbywa sie poprzez podanie poprawnego

numeru PIN. Dokumenty nie SQ podpisywane przez pracownikow Zamawiajapego ani przez

pracownikow stacji paliw Wykonawcy.

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany w S1WZ i umowie.

Pytanie 3:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na odstapienie od przekazywania Wykonawcy listy pojazdow z da-

nymi, poniewaz Wykonawca oferuje dwa rodzaje Kart Flotowych:

• karte tr>'pu ,,K" — wystawian% imiennie na kierowce

• karte; typu ,,S" — wystawianq. na numer rejestracyjny pojazdu( § 1 ust. 14)?

Odpomedz 3:

Zamawiajacy w przypadku stoso\vania przez Wykonawcy kart flotow^'ch bedzie wymagai ^'ydania

minimum 43 kart flotowych na nr rejestracyjny pojazdu i 4 kart na okaziciela MPGK Sp z o.o.,

w zwiazku z povN'yzszym do v\^dania tego typu kart niezbedne jest przekazania Wykonawcy listy nu-

merow rejestracyjnych pojazdow, na ktore maj^. bye wydane kart}' flotowe.

Pytanie 4:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zmiany zapisu projektu umowy § 3 ust. 7, SIWZ 2, 2.1, pkt

13 i zaakceptuje terrain platnosci 21 dni od daty wystawienia faktury?

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotowkowych temiin platnosci od daty otrzymania

faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak mozliwosci rejestrowania daty wplywu faktury do siedziby

Zamawiaj^cego i zwi^zanej z tym windykacji. naleznosci w przypadku wystepujacych

przeterminowan.
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W ceiu Lisprawnienia procesu otrzyraywania faktur VAT,- Wykonawca daje mozliwosc otrzymywania

przez Zamawiaja^cego faktury sprzedazy (w tym faktury korygujacej/duplikatu) wystawianej w formie

elektronicznej, tzw. e-faktura.

E-faktura posiada taka^ sama^ wartosc prawna^, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same

dane w zwiazku z czym zastejDiije tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana

jest na specjalnie przeznaczonym Portalu.

Odpowiedz 4:

Zamawiaj^cy wyjasnia, ze dopuszcza wszelkie dozwolone przepisami prawa formy \vystawienia

i przekazania faktury. Jednakze w celu dokonania p-latnosci ZamaAviajapy wymaga dostarczenia faktu-

ry do Zamawiajq.cego w kazdej dopuszczalnej formie, a nie tylko AA'ystawienia faktur)' przez Wyko-

nawce. Tennin ptatnosci faktury zostal: okreslony w SIWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliAVOSC AA^aczenia spod obowiazku zaplaty kaiy umownej, o ktorej

mowa § 4 ust 1 tiret 1 przypadkow: awarii systemu obs-1'ugi, przyjecia paliwa na stacje paliw, moderni-

zacji stacji paliw W)'konaAVcy oraz zdarzen losowych? W przypadku braku mozliAA^osci tankowania na

Avskazanej stacji Wykonawca umozliwia tankoAA'anie na AA'Szystkich stacjach paliw w catej sieci Wy-

konaAA^cy z uwzglednieniem rabatu wskazanego AV ofercie.

Odpowiedz 5:

Zamawiaja.cy nie wyraza zgody na zmiane.

Zamawiaj^cy dopuszcza zastosovA'anie rozwiazan zamiennych w zakresie dosta^A^y paliwa wskazanych

AA' SIWZ. W przypadku zapeAvnienia dostaw paliwa w sposob zamienny wskazany w SIWZ kary

umowne nie b^dq. stosowane.

Pvtanie 6:

Czy Zamawiajq.c)' dopuszcza mozliAVOSC zmiany zapisoAA' projektu umowy § 4 i zaakceptuje, aby kara

umoAvna byla naliczana od niezrealizoAA'anej czesci wartosci umow>', ktorej dotyczy odst^pienie?

Odpowiedz 6:

Zamawiaj^c}' nie AA^raza zgody na zmiany.

Pvtanie 7:

Czy Zamawiajapy dopuszcza mozliwosc doprecyzowania zapisu w § 4 ust. 2 tiret 1 , poprzez dodanie

na koncu zdania proponowanej tresci: „... po uprzednim uwzglednieniu przez Wykonawce reklamacji

z-tozonej przez Zamawiaj^cego'?

Odpowiedz 7:

Zamawiaj^cy nie wyraza zgod}' na zmiane.
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Pvtanie 8:

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc, dodania do § 4 zapisu adekwatnego do wskazanych zapisow

w § 4 list. 1 tiret 2 przy czym dzialaj^ce na korzysc Wykonawcy?

Odpowiedz 8:

Zamawiaj^cy podtrzymuje zapisy w § 4 ust. 1 tiret 2.

Pytanie 9:

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc dot^czenia juz do wlasciwej umowy (po wyborze oferenta)

zal^cznika w postaci Ogolnych Warunkow Sprzedazy i Uzywania kart paliwowych Wykonawcy z

dnia 24 maja 2018r. - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin

stanowi zai^cznik niniejszej korespondencji)?

Odpowiedz 9;

Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc dof^czenia juz do umowy (po wyborze oferenta) zal^cznika w po-

staci Ogolnych Warunkow Sprzedazy i Uzywania kart paliwowych Wykonawcy - w odniesieniu do

kwestii nie uregulowanych w umowie z zastrzezeniem, ze dola_czone warunki nie moga^ powodowac

dodatkowych obci^zen Zamawiaj^cego.

Pytanie 10:

Czy w zwi^zku z zadanymi pytaniami Zamawiaj^cy wyrazi zgod^ na zmian^ terminu skladania ofert

nadzien 30.12.2020?

Odpowiedz 10:

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zmiane^ terminu skladania ofert.

Z powazaniem

i° 0*

Otrzvmuia: ' sztof Kryczka
1. a/a
2. www.mpgkbusko.pl


