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ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO PRZETARGU

Dotyczy:  „Sukcesywne  tankowanie  oleju  napędowego  do  pojazdów ”
PZP: 1/12/2020

1 Czy  Zamawiający  zaakceptuje  procedurę  odbioru  paliwa  bezgotówkowego
tankowania za pomocą kart flotowych i doda stosowny zapis do umowy §  2 ?

    TAK

2 Czy  zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaakceptowania  poniższego  sposobu
ewidencjonowania transakcji bezgotówkowego wg. zapytania KFP/2020

TAK

3 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania by karty wydane zostały
w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy?
Pod warunkiem zapewnienia tankowania pojazdów od dnia 2 styczna 2021r

 TAK

4 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji opłaty za karty:
  - 0 zł netto za kartę nową
  -10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży,  etc.), ?

  TAK

5 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  zmiany zapisu §  2, oraz SIWZ III e) i
zaakceptuje 2 okresy rozliczeniowe  trwające: od 01 do 15 i od 16 do ostatniego
dnia  miesiąca  kalendarzowego.  Za  datę  sprzedaży  uznaje  się  ostatni  dzień
okresu  rozliczeniowego.  Faktury  będą  wystawiane  po  zakończeniu  okresu
rozliczeniowego?

  TAK

6 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu projektu umowy  § 2 oraz
SIWZ III e) i zaakceptuje termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury?

  TAK

7 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po
wyborze  oferenta)  załącznika  w  postaci  Ogólnych  Warunków  Sprzedaży  i
Używania kart paliwowych Wykonawcy z dnia 24 maja 2018r. -  w odniesieniu do
kwestii  nie  uregulowanych  w  umowie  (wskazany  regulamin  stanowi  załącznik
niniejszej korespondencji)?

  TAK

8 Zamawiający  w  załączniku  nr  4  formularzu  ofertowym  wskazał   cenę   z
dystrybutora w dniu 30.12.2019. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę daty
np.  z  dnia  ogłoszenia,  ponieważ  oferta  wysyłana  jest  przesyłka  kurierską.
Wskazanie  daty  z  tego  samego  dnia  co  termin  składania  ofert  uniemożliwia
Wykonawcy złożenie oferty?

  NIE
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