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Mielec, 17.12.2018 r

Dotyczy: Dostawa paliw płynnych w formie tankowania bezgotówkowego dla samochodów
użytkowanych przez
Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu w Mielcu
W związku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz.
1986) Zamawiający przekazuje informacje oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych
i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia
wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w ciągu 15 dni
roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata,
zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
* 0 zł netto za kartę nową,
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych
danych etc.),
* w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika
w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych - w odniesieniu do kwestii
nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej
korespondencji)?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku akceptacji bezgotówkowego tankowania
paliw przy użyciu kart paliwowych Zamawiający zaakceptował jako podstawę ustaleń pomiędzy
stronami wzór umowy Wykonawcy, stanowiący załącznik niniejszej korespondencji ?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ
4. Z uwagi na określenie terminu realizacji umowy na dzień 1.01.2019r. Wykonawca zwraca się
w pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby pierwsze karty umożliwiające
dokonywanie bezgotówkowych transakcji u operatorów prowadzących stacje Wykonawcy
wydane były w ciągu 15 dni od dnia zawarcia umowy?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ
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