„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.
ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań
tel.: +48 61 415 27 03, 61 855 35 10
fax. +48 61 415 27 10
e-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl

Poznań, 16. 05.2014 r.
Do uczestników Przetargu nieograniczonego pn.:
Sukcesywny zakup, przez okres 24 miesięcy, oleju napędowego w systemie sprzedaży
bezgotówkowej dla grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., SIWZ
Nr 02/05/2014/PP_2
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
Czy Zamawiający w odniesieniu do umowy zał. 5(1) do SIWZ Szpital Zespolony w Lesznie § 1 ust.2
pierwsze zaakceptuje zmianę słowa: „dokumentem wydania kredytowego” na słowa: „dowodem wydania
(wydrukiem z terminala)?”

Odpowiedź nr 1- TAK
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w odniesieniu do umowy zał. 5(1) do SIWZ Szpital Zespolony w Lesznie zaakceptuje
usunięcie słowa: „ceny netto, stawki VAT, ceny brutto (na dystrybutorze)”, gdyż tych danych nie zawiera
dowód wydania (wydruk z terminala)? Dowody wydania nie są dokumentami fiskalnymi lecz wydrukami
z terminala obsługującego karty flotowe mające na celu potwierdzenie transakcji.
Dowód wydania zawiera następujące informacje:
 Dokładny adres stacji paliw
 Nr karty, na którą dokonywana była transakcja
 Nr rejestracyjny samochodu
 Kwota do zapłaty
 Ilość wydanego paliwa
 Data i godzina transakcji
Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi pozostaje na stacji paliw.
Jest on generowany po zatwierdzeniu transakcji poprawnym pinem, nie ma więc możliwości
potwierdzania dokumentu podpisem, poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD
PIN POPRAWNY”.

Odpowiedź nr 2 - TAK
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w odniesieniu do umowy zał. 5(1) do SIWZ Szpital Zespolony w Lesznie § 1 ust.2
drugie zdania zaakceptuje usunięcie treści zapisu, gdyż tych danych nie zawiera dowód wydania (wydruk z
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terminala). Ponadto dowód wydania (wydruk z terminala) nie jest podpisywany przez kierowcę
Zamawiającego, ani przez pracownika stacji paliw Wykonawcy?

Odpowiedź nr 2- TAK- w przypadku kart paliwowych
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w odniesieniu do umowy zał. 5(1) do SIWZ Szpital Zespolony w Lesznie w odniesieniu
do § 2 ust.4 zaakceptuje zmianę terminu zapłaty, na 14 liczonym od daty wystawienia faktury, a nie od
daty otrzymania faktury. Wykonawca nie będzie znał daty doręczenia faktury do Zamawiającego i takie
liczenie terminu płatności może spowodować problemy z wyliczeniem odsetek w przypadku powstania
ewentualnych zaległości w płatnościach. Wykonawca proponuję ponadto dopisanie zdania o następującej
treści: „ Płatność należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści
faktury?”

Odpowiedź nr 3 - NIE
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do § 2 ust.6 zmianę zapisu na „za termin dokonania
płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży produktów i usług na
rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.”

Odpowiedź nr 4 - NIE
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do § 2 ust.10 zastąpienie słowa: „Kupującego” na słowo:
„Zamawiającego?”

Odpowiedź nr 5 - TAK
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do § 5 ust.4 i ust.5 zmianę zapisów na obowiązującą u
Wykonawcy procedurę reklamacyjną? Aby Wykonawca zwrócił Zamawiającemu koszty awarii pojazdów
spowodowanych złą jakością paliwa najpierw musi być przeprowadzone przez postępowanie reklamacyjne,
a następnie reklamacja musi zostać uznana przez Wykonawcę. Wykonawca proponuje zapis: "W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje
następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma
elektroniczna na adres: ………..@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać
uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma
14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W
przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności
uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14
dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do
naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi
rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę
nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u
Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej?"

Odpowiedź nr 6 - NIE
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do § 6 ust.2 zaakceptuje dodanie na końcu zdania
słowa: ”z wyłączeniem: awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa
na stację paliw ?

Odpowiedź nr 7 - NIE
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Pytanie nr 8
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do § 8 ust.1 pkt 1 zmianę słowa: „opałowego” na słowo”
„napędowego”, gdyż przedmiotem umowy jest zakup oleju napędowego?

Odpowiedź nr 8 - TAK
Pytanie nr 9
Informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowanie paliwa na wszystkich swoich stacjach,
umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może
zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej
stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej
lub modernizowanej, - przy czym nie koniecznie może to być stacja „całodobowa” (w okresie realizacji
umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)

Odpowiedź nr 9 - NIE
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy dodanie zapisu następującej treści: „W
sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i
Używania Kart Flotowych Wykonawcy z dnia 01.07.2012 r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu
Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych z dnia 01.07.2012r
Odpowiedź nr 10 - NIE. Zamawiający uregulował tę kwestię zapisami § 4 ust. 11 projektu Umowy - zał.
5(1) do SIWZ.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie zapisów związanych z wydaniem kart? Czy istnieje
możliwość w odniesieniu do zapisów umowy zaakceptowanie taryfikatora opłat za karty oraz
terminu dostarczenia kart
10 zł netto za karty nowe wydane po podpisaniu umowy oraz kolejne karty wydawane na nowe
numery rejestracyjne lub nowego użytkownika zamawiane w okresie obowiązywania umowy
oraz wznowione (wydane po upływie terminu ważności).
10 zł netto za karty zamienne (wydawane w miejsce utraconych, zmiana dotychczasowych
danych) Wykonawca przesyła karty w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia
na karty. Następnego dnia Wykonawca listem poleconym wysyła piny. Mając na uwadze
zobowiązania wobec innych firm działających w systemie flotowym oraz odległość naszych firm,
Wykonawca chciałby posiadać pewność terminowego dostarczenia kart. Wykonawca dołoży
również wszelkich starań, aby karty dostarczone były w najkrótszym czasie. Aby uniknąć sytuacji
braku możliwości zatankowania pojazdu, Wykonawca proponuje wydanie karty na okaziciela,
tzw. uniwersalnej. Dostosowanej do potrzeb wszystkich użytkowanych pojazdów i wydawanej
przez menadżera floty tylko osobie oczekującej na docelową kartę
Odpowiedź nr 11 – NIE
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