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z o.o.  - nr 1/2021

Dotyczy pisma  nr KFP/2021

1. 1.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonywania  zakupu  paliwa  i  produktów

pozapaliwowych  w  formie  bezgotówkowej  przy  użyciu  kart  paliwowych  –

mikroprocesowych kart paliwowych i    zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane

zostały w ciągu  10 dni  roboczych od przedłożenia  wniosku/zamówienia  na  karty

przez  Zamawiającego  po  podpisaniu  umowy,  w  ciągu  10  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  zamienną  (na  skutek  zagubienia,  kradzieży,  zmiany

dotychczasowych danych etc.)

2. Zamawiający dopuści możliwość zakupu zamienników produktów pozapaliwowych

wskazanych  w  SWZ,  o  właściwościach  fizyko-chemicznych  nie  gorszych  od

posiadanych przez wskazane w SWZ produkty.

3. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  dołączenia  już  do  właściwej  umowy

załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych

4. Zamawiający  nie  może  zaakceptować  takiej  sytuacji  w  przypadku  ewentualnej

modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji. Wykonawca zobowiązany jest

do zapewnienia codziennego tankowania pojazdów w odległości nie większej niż 8

km od siedziby Zamawiającego.

5. Wskazany  rabat  w  par  4  ust.  2  projektu  umowy  ma  być  wskazany  jako  rabat

procentowy od litra paliwa



6. Rabat,  który  będzie   wskazany  w   par  4  ust.  2  projektu  umowy,  stanowi  rabat

uwzględniony w oferowanej cenie jednostkowej.

7. Zamawiający  doprecyzuje  zapis  wzoru  umowy  w  §  4  ust.  3,  przez  wskazanie

następujących  okresów  rozliczeniowych:  „Dostawy  paliw  i  produktów

pozapaliwowych mogą być rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I

okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca,  II  okres rozliczeniowy od 16 lub

częściej do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę

raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie

paliw.  Wykonawca  umożliwi  Zamawiającemu  możliwość  tankowania  paliwa  do

kanistrów, jeżeli po stronie Zamawiającego zajdzie taka potrzeba. Faktura  będzie

zawierać  pełny  monitoring  transakcji  (data  zakupu,  cena  jednostkowa  i  wartość

zakupionego paliwa,  numer rejestracyjny samochodu lub nazwa/numer urządzenia

silnikowego albo informacja o zatankowaniu paliwa do kanistra). Za datę sprzedaży

uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 4 ust. 4 projektu umowy, aby

płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane były przez Zamawiającego

w  formie  przelewów  w  ciągu  21  dni  od  dnia  wystawienia  faktury  na  rachunek

bankowy każdorazowo wskazany na fakturze vat. Zamawiająyc akceptuje również e-

fakturę zamiast faktury papierowej.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość,  aby w § 4 ust.  4 zmienić zapis  na:  ”za datę

zapłaty uznanie konta bankowego Wykonawcy”

10. W kryterium oceny ofert głównym kryterium jest cena. W sposobie przyznawania

punktów nastąpiła omyłka. Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który

zaoferuje najniższą cenę.
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