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Poznań, 17. 02. 2014 r.
Do uczestników Przetargu nieograniczonego
na Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych
w systemie sprzedaży bezgotówkowej, dla Grupy zakupowej
utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.
SIWZ Nr 01/02/2014/PP_1

Pełnomocnik Zamawiających – Spółka „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., działając na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu i na rzecz podmiotów leczniczych tworzących
Grupę zakupową, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1

Odpowiedź nr 1
Zamawiający, w odniesieniu do zapisów § 1 ust. 2 pkt 3) i 4), wyraża zgodę na zmianę określenia
karta sprzedaży na dowód wydania oraz treści po średniku w ww. punktach w następujący
sposób:
do faktury każdorazowo należy dołączyć zbiorcze zestawienie transakcji

Pytanie nr 2

1

Odpowiedź nr 2
Zamawiający zapis § 2 ust. 4 zmienia w następujący sposób:
Płatności za zakupione paliwo następować będą na podstawie wystawionych przez Wykonawcę
faktur VAT, płatnych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wystawienia przez
Wykonawcę prawidłowych faktur.
Zapis § 2 ust. 6 pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 3

Odpowiedź nr 3
Zamawiający, w odniesieniu do zapisów § 2 ust. 3, wyraża zgodę na dopisanie w ust. 3 zdania
w brzmieniu: Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Za okres
rozliczeniowy przyjmuje się 1 miesiąc kalendarzowy.
Pytanie nr 4

Odpowiedź nr 4
Zamawiający, w odniesieniu do zapisów § 2 ust. 7, wyraża zgodę na:
- zmianę określenia kartę sprzedaży na zbiorcze zestawienie transakcji oraz
- usunięcie pkt 3), co skutkuje również usunięciem zapisu w § 1 ust. 2 pkt 3) o treści: stanu
licznika pojazdu (stan licznika podaje kierowca na stacji paliw);
- pkt 6) otrzymuje brzmienie: adres stacji paliw, na której dokonano transakcji lub miejscowość
i numer stacji paliw, na której dokonano transakcji.
Pytanie nr 5
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Odpowiedź nr 5
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pkt 10 w § 4 o treści:
W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i
Używania Kart Flotowych Wykonawcy (lub nazwane inaczej, a regulujące tę problematykę),
stanowiących załącznik nr 4 do Umowy, z zastrzeżeniem, iż postanowienia Umowy mają
pierwszeństwo stosowania.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ i w projekcie Umowy
dotyczących warunków lokalizacji stacji zastępczej, w związku z modernizacją bądź wyłączeniem
stacji „podstawowej” wskazanej w ofercie Wykonawcy.

Pytanie nr 6

Odpowiedź nr 6
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ust. 4, ust. 5, ust. 6 w § 5 o treści:
ust. 4
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw od obowiązujących norm w jakości
paliwa, stosuje się następującą procedurę reklamacyjną: reklamacja powinna być złożona na
piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres…………@............,.która zostanie
potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie
Zamawiającego. Wykonawca ma 3 dni na rozpatrzenie reklamacji od jej zgłoszenia przez
Zamawiającego i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji.
ust. 5
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W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga dodatkowych informacji od Zamawiającego,
Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 10 dni od uzyskania tych informacji. W przypadku
gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga dodatkowych informacji od podmiotu innego niż
Zamawiający, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 10 dni od uzyskania tych
informacji, jednak nie później niż w terminie 21 od daty jej złożenia przez Zamawiającego W
przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez
Zamawiającego szkody.
ust. 6
Niezależnie od postanowień ust. 4 i 5 Zamawiający może dochodzić swych praw na drodze
sądowej.
Pytanie nr 7

Odpowiedź nr 7
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca może stosować ceny za wydanie duplikatów kart,
wymianę zniszczonych kart czy wydanie kart do nowo zakupionych pojazdów w wysokości
wynikającej z obowiązującego u niego cennika, pod warunkiem, iż nie będą one wyższe niż
wskazane w § 4 ust. 6 i 7 Wzoru Umowy.
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