Elbląg, dnia 04.02.2009r.
PROKURATOR OKRĘGOWY
W ELBLĄGU
Bulwar Z.Augusta 13, 82-300 Elbląg
 /055/ 239 41 01
fax /055/ 236 66 96
III.G.215/1/09

DO FIRM

Dot. : przetargu nieograniczonego III.G.215/1

/ 09 na :
„Dostawę benzyny bezołowiowej PB 98 i oleju silnikowego
na potrzeby samochodów słuŜbowych Prokuratury Okręgowej w Elblągu”

Zamawiający informuje, Ŝe do przedmiotowego postępowania wpłynęły
zapytania.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z
stycznia 2004 r. ( tekst

dnia 29

jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 ze zm. )

Zamawiający udziela odpowiedzi i informuje o tym wszystkich Wykonawców,
którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz
zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

Treść pytań i odpowiedzi stanowi przekazywany w załączeniu Załącznik
Nr 1 (4 str.).

„Dostawa benzyny bezołowiowej PB 98 i oleju silnikowego
na potrzeby samochodów słuŜbowych Prokuratury Okręgowej w Elblągu”

Załącznik Nr 1
Pyt.1.

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaakceptowania cennika opłat za karty flotowe (SIWZ oraz wzór
umowy)?
• za nowe Karty Flotowe po podpisaniu Umowy oraz kolejne Karty Flotowe wydawane na nowe numery
rejestracyjne lub nowego uŜytkownika zamawiane w okresie obowiązywania Umowy na wniosek Floty
oraz wymieniane przez firmę …. po upływie terminu waŜności w wysokości:
– za kartę bez nadruku logo Floty 0 PLN netto;
• za kolejne Karty Flotowe wymienione w okresie obowiązywania Umowy na wniosek Floty (np. zmiana
limitów, błędne podanie danych umieszczonych na karcie, uszkodzenie karty) w wysokości:
– za kartę bez nadruku logo Floty 20 PLN netto .
Odp.1
Zamawiający zmienia treść pkt.3.3. lit.E. Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział I SIWZ, oraz § 4 pkt.11
wzoru umowy – Rozdział III SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:
„3.3.
(…)E. Karty będą wydawane:
• nowe Karty Flotowe po podpisaniu Umowy oraz kolejne Karty Flotowe wydawane na nowe
numery rejestracyjne lub nowego uŜytkownika zamawiane w okresie obowiązywania Umowy na
wniosek Zamawiającego oraz wymieniane przez Wykonawcę po upływie terminu waŜności w
wysokości 0 PLN netto;
• kolejne Karty Flotowe wymieniane w okresie obowiązywania Umowy na wniosek
Zamawiającego (np. zmiana limitów, błędne podanie danych umieszczonych na karcie,
uszkodzenie karty) w wysokości wynikającej z taryfikatora Wykonawcy.

Wykonawca musi zapewnić blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w sieci punktów
sprzedaŜy.(…)”
§4
(…) pkt.11. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieŜy danej karty Wykonawca wyda kartę dodatkową
lub zamienną. Wydanie karty dodatkowej lub zamiennej związane będzie z poniesieniem
kosztów wynikających z taryfikatora Wykonawcy, w celu otrzymania przez Zamawiającego
nowej karty paliwowej.(…)”
Pyt.2.

W SIWZ pkt.3 „Wymagania zamawiającego” pdpkt.G znajduje się zapis dotyczący wystawiania faktur za
bezgotówkowe tankowanie. Czy istnieje moŜliwość zaakceptowania terminu 14 dni od daty wystawienia?
Faktura jest wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmuje naleŜność z tytułu sprzedaŜy produktów i
usług dokonanej w tym okresie. Za termin dokonania płatności uwaŜa się datę uznania rachunku firmy ….;
formę płatności: polecenie przelewu lub na Ŝyczenie klienta polecenie zapłaty.
Informuję równieŜ, Ŝe faktury nie są wystawiane przez stację paliw a przez firmę ….. z siedzibą w …..
Odp.2
Ze względu na krótki (14 dniowy) termin Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w pkt.3.3. lit.G. Instrukcji
dla Wykonawców – Rozdział I SIWZ. Natomiast zmienia treść §5 ust.6, który otrzymuje następujące
brzmienie:
„§5
(…) 6. Faktury VAT będą wystawiane przez Wykonawcę raz na miesiąc i płatne przelewem w ciągu 14 dni
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy ....................................................
Za datę zapłaty przyjmuje się datę złoŜenia przelewu w banku Zamawiającego
Za datę sprzedaŜy uwaŜa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu.(…)”
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„Dostawa benzyny bezołowiowej PB 98 i oleju silnikowego
na potrzeby samochodów słuŜbowych Prokuratury Okręgowej w Elblągu”

Załącznik Nr 1
Pyt.3.

Czy istnieje moŜliwość usunięcia zapisu ze wzoru umowy §7 ust.1 i 2, gdyŜ w ocenie Wykonawcy nie ma
zachowanej symetrii w traktowaniu stron?
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od
Wykonawcy w wysokości 5% wartości umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od
Zamawiającego w wysokości 5% wartości umowy.
Odp.3
Zamawiający zmienia treść §7 ust.1 i 2 wzoru umowy – Rozdział III SIWZ, które otrzymują następujące
brzmienie:
„§7
(…) 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn zaleŜnych od
WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY moŜe domagać się od WYKONAWCY kary umownej w
wysokości 5 % ustalonego wynagrodzenia netto.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zaleŜnych od
ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA moŜe domagać się od ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej
w wysokości 5 % ustalonego wynagrodzenia netto.(…)
Pyt.4.

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany zapisu we wzorze umowy w §7 ust.3 i 4?
Niedokonanie zapłaty w terminie za zakupione paliwa i produkty pozapaliwowe, skutkuje naliczeniem
przez Wykonawcę odsetek ustawowych od zaległej kwoty za kaŜdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem
Zamawiającego niezwłocznego uregulowania naleŜności. Ponadto, Wykonawca po bezskutecznym upływie
dodatkowego terminu do zapłaty określonego w wezwaniu do zapłaty, moŜe dokonać zablokowania
wszystkich Kart Flotowych wydanych Flocie. Do chwili uregulowania zaległej naleŜności zablokowane
Karty Flotowe znajdować się będą na liście kart zablokowanych i dokonywanie Transakcji
Bezgotówkowych przy ich uŜyciu nie będzie moŜliwe. Decyzję o odblokowaniu Kart Flotowych podejmuje
Wykonawca. Odblokowanie Kart Flotowych moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ w terminie 24 godzin od dnia
otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty zaległych naleŜności.
Odp.4.

Zamawiający zmienia treść §7 ust.3 i 4 wzoru umowy – Rozdział III SIWZ, które otrzymują następujące
brzmienie:
„§7
(…) 3. Niedokonanie zapłaty w terminie za zakupione paliwa i produkty pozapaliwowe, skutkuje
naliczeniem przez Wykonawcę odsetek ustawowych od zaległej kwoty za kaŜdy dzień opóźnienia
oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania naleŜności.
4. Wykonawca po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty określonego w wezwaniu
do zapłaty, moŜe dokonać zablokowania wszystkich Kart Flotowych wydanych Zamawiającemu.
Do chwili uregulowania zaległej naleŜności zablokowane Karty Flotowe znajdować się będą na
liście kart zablokowanych i dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych przy ich uŜyciu nie będzie
moŜliwe. Decyzję o odblokowaniu Kart Flotowych podejmuje Wykonawca. Odblokowanie Kart
Flotowych moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ w terminie 24 godzin od dnia otrzymania przez
Wykonawcę potwierdzenia zapłaty zaległych naleŜności.(…)
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„Dostawa benzyny bezołowiowej PB 98 i oleju silnikowego
na potrzeby samochodów słuŜbowych Prokuratury Okręgowej w Elblągu”

Załącznik Nr 1
Pyt.5.

Zwracam się równieŜ z prośbą o sprecyzowanie terminu na który naleŜy przygotować wykaz cen w
formularzu ofertowym?
Nadmieniam, iŜ niemoŜliwe jest przygotowanie wykazu cen na dzień złoŜenia oferty ze względu na
znaczącą odległość obydwu firm i konieczność przesłania oferty do Zamawiającego oferty pocztą kurierską.
Cena na stacjach paliw moŜe ulec codziennej zmianie. Wskazanie jednej konkretnej daty dla wszystkich
oferentów pozwoli Państwu na większy obiektywizm przy ocenie i wyborze ofert. Sugeruję podanie cen ze
stacji paliw z dnia 02.02.2009r.
Odp.5.

Zamawiający zmienia treść pkt.1 formularza oferty – Rozdział II SIWZ, który otrzymuje następujące
brzmienie:

„1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia :
za cenę ( koszt ) brutto ( z VAT) :
tj. za cenę ( koszt ) netto :

+ VAT w wys.:

.....................................................................................................

......................................................................................................
........................

%

...................................................................

złotych
złotych
złotych

Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia .
Oferowana cena uwzględnia zakładaną ilość dostawy paliwa i oleju dla Zamawiającego :
• 46 500 litrów benzyny bezołowiowej PB-98,
• 135 litrów oleju silnikowego Castrol.
Oferowana cena wynika z następującego cennika Wykonawcy i następujących zastosowanych do
wymienionego cennika rabatów oraz następujących jednostkowych cen ofertowych, opracowywanych
na podstawie cen ze stacji paliw Wykonawcy z dnia 02.02.2009r.

Przedmiot
Cena ofertowa
Aktualna cena Zastosowa
Lp zamówien
(uwzględniają Zakładana ilość
jednostkowa ny rabat (w
ca rabat)
dostawy
. ia(symbol
(netto) za 1 litr
%)
)
jednostkowa
1

2

3

4

5

6

1

PB 98

46 500 litrów

2

Castrol

135 litrów

Cena za
dostawę
brutto (z
VAT)
7

OGÓŁEM
Cena Oferty
brutto (z VAT)
Oferowana cena obowiązuje do dnia wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego i
waloryzowane będzie w sposób określany we Wzorze Umowy – Rozdział III.(…)

3/4

„Dostawa benzyny bezołowiowej PB 98 i oleju silnikowego
na potrzeby samochodów słuŜbowych Prokuratury Okręgowej w Elblągu”

Załącznik Nr 1
Pyt.6.

W imieniu firmy …… zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość przesunięcia
terminu składania ofert do dnia 12 lutego 2009r. do godz. 12:00? Niestety, z przyczyn organizacyjnych
Wykonawca nie będzie w stanie złoŜyć oferty do dnia 6 lutego 2009r.
Odp.6.

Zamawiający, zgodnie z art.38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuŜa termin składania ofert
w przedmiotowym postępowaniu
do dnia 12 lutego 2009r. do godz. 12 00
W związku z powyŜszym Zamawiający informuje , Ŝe otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu przy ul.Polnej 18, w pokoju nr 410
w dniu 12 lutego 2009r. o godz. 12 30.
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