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PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA
Zamawiający Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A,
70-030 Szczecin, informuje, iż w dniu 24 marca 2014 r., wpłynęło drogą elektroniczną do zamawiającego pismo z pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego pod nazwą: Dostawa paliw i płynów
eksploatacyjnych. Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania kart paliwowych w terminie do 15 dni roboczych od
daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy (par4 ust 3).
Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, do której dostęp Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia .
Odpowiedź na pytanie 1.
Nie.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w §5 ust. 2 zapisu o treści:
„Strony przyjmują okresy rozliczeniowe od 01 dnia danego miesiąca do 15 dnia danego miesiąca oraz od
16 dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień
przyjętego okresu rozliczeniowego”?
Odpowiedź na pytanie 2.
Nie.
Wykonawca ma pełną swobodę w ustalaniu terminów okresów rozliczeniowych, a zatem mogą być to m.
in. takie terminy jakich oczekiwałby pytający, czyli od 1 dnia danego miesiąca do 15 dnia danego miesiąca oraz od 16 dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 6 ust 2 poprzez dodanie zapisu:
„W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, po uprzednim 3- krotnym pisemnym
wezwaniu do zaprzestania naruszeń, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.”?
Odpowiedź na pytanie 3.
Nie
Pytanie 4.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania i włączenia do treści umowy Regulaminu Wykonawcy „Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flotowych PKN ORLEN
S.A. z dnia 01.07.2012r. w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy?
Odpowiedź na pytanie 4.
Nie.

Pytanie 5.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 3 ust.2 w zakresie oznaczenia przepisów prawa w następujący sposób: "(t.j. Dz. U. z 2013r., Poz. 1058)"?
W dniu 19.09.2013 r. w życie wszedł tekst jednolity rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych.
Odpowiedź na pytanie 5.
Tak
Pytanie 6.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 14 dni od daty wystawienia
faktury (§ 5 ust. 3)?
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania
przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie
elektronicznej, tzw. e-faktura. E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. Efaktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym Portalu maksymalnie jeden dzień roboczy po wystawieniu w systemie rozliczeniowo - księgowym Wykonawcy. Ze względu szybkość jaką zapewnia komunikacja elektroniczna terminy wystawienia i otrzymania faktury praktycznie pokrywają się.
Odpowiedź na pytanie 6.
Nie
Pytanie 7.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 5 poprzez dodanie ust. 4 o treści:
„Niezapłacenie wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 może spowodować naliczenie przez
Wykonawcę odsetek ustawowych.”?
Odpowiedź na pytanie 7.
Nie

MODYFIKACJA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) w przywołanej wyżej sprawie, zakres modyfikacji polega na zmianie zapisu w Załączniku nr 5 Projekt Umowy §3 ust 2 oraz Rozdziale XIV SIWZ ust 1.
1. Załącznik nr 5 Projekt Umowy §3 ust 2- przed modyfikacją jest:
„Sprzedane paliwa i płyny eksploatacyjne będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. Nr 221, poz. 1441) oraz będą zgodne z normami PN.”
Po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
„Sprzedane paliwa i płyny eksploatacyjne będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19.09.2013 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z
2013r., Poz. 1058).”
2. Rozdział XIV SIWZ ust 1- przed modyfikacją jest:
„1.Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw: benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego ON
oraz dodatkowo płynów eksploatacyjnych: olejów silnikowych, olejów przekładniowych i płynów do
spryskiwaczy (letnich i zimowych). Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441) oraz muszą być zgodne z normami PN. Zakupy będą dokonywane przy pomocy kart, umożliwiających realizację tzw. bezgotówkowych zakupów w zorganizowanej sieci stacji paliw Wykonawcy na terenie całego kraju, zwanych dalej „kartami paliwowymi”.”
Po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
„1.Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw: benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego ON
oraz dodatkowo płynów eksploatacyjnych: olejów silnikowych, olejów przekładniowych i płynów do
spryskiwaczy (letnich i zimowych). Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania określone w

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19.09.2013 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. z 2013r., Poz. 1058). Zakupy będą dokonywane przy pomocy kart, umożliwiających
realizację tzw. bezgotówkowych zakupów w zorganizowanej sieci stacji paliw Wykonawcy na terenie
całego kraju, zwanych dalej „kartami paliwowymi”.”
Modyfikacja niniejsza stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia że nie ulega zmianie termin składania ofert

Zamieszczono na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń zamawiającego w dniu 25.02.2014 r.

