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81-394  Gdynia,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14              NIP 586-19-86-956 tel.  58-660-88-11, fax.  58-660-88-12       www.pogotowie.gdynia.pl email: biuro@pogotowie.gdynia.pl                                                                                                          Gdynia, dnia 16 maja 2016 r. Nr sprawy ZP/PN/01/2016    Wykonawcy w biorący  udział postępowaniu    Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „na dostawę  oleju napędowego dla pojazdów Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”    Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ z siedzibą w Gdyni (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawiają poniżej pytania i odpowiedzi, jakie złożyli Wykonawcy:  Pytanie nr 1: Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje § 3 ust. 3.3 umowy zdanie pierwsze na: „Płatności dokonywane będą na podstawie faktur zbiorczych wystawianych przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu w terminie do siedmiu dni po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15 dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.”.   Wykonawca oświadcza, że faktury odnośnie drugiego okresu rozliczeniowego wystawiane są z dniem ostatniego dnia miesiąca – w przypadku pierwszego okresu od 1-15 dnia, data nie pokrywa się z dniem 15 tylko wystawiana jest z dniem późniejszym, po zakończonym danym okresie rozliczeniowym. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Uwaga modyfikacja SIWZ w zakresie wzoru umowy § 3 ust. 3.3. Zamawiający w § 3 ust. 3.3 umowy zdanie pierwsze zmienił na następujące: „Płatności dokonywane będą na podstawie faktur zbiorczych wystawianych przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu w terminie do siedmiu dni po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15 dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.”   Pytanie nr 2: Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie w § 3 ust. 3.3 umowy zapisu: „…zawierające dodatkowo podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego do zakupu oleju napędowego”.  Wykonawca pragnie poinformować, że w przypadku Wykonawcy posiadającego system rozliczeń bezgotówkowego zakupu paliw przy użyciu kart magnetycznych,  proponujemy Państwu dowody wydania, które mają charakter wydruku z terminala obsługującego karty flotowe. Dowód wydania zawiera informacje: - nr karty, na którą dokonywana była transakcja, - nr rejestracyjny samochodu, - ilość wydanego paliwa, - Wartość wydanego paliwa, - Data i godzina transakcji - dokładny adres stacji paliw Jeden egzemplarz dowodu wydania pozostaje na stacji paliw, natomiast drugi zostaje wydany Zamawiającemu. Dowód wydania nie jest podpisywany przez pracownika, ponieważ przy użyciu kart paliwowych, zakup autoryzowany jest kodem PIN.  W związku z powyższym wydawany na stacji dowód wydania, a w następstwie faktura VAT z załączonym zbiorczym raportem z dokonanych transakcji bezgotówkowych w okresie za jaki wystawiona będzie faktura, są jedynymi dokumentami potwierdzającymi, ilość, rodzaj, wartość oraz datę zakupu paliwa.  Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Uwaga modyfikacja SIWZ w zakresie wzoru umowy § 3 ust. 3.3. Zamawiający wykreślił z § 3 ust. 3.3 umowy zapis: „…zawierające dodatkowo podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego do zakupu oleju napędowego”.  
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Pytanie nr 3: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 2 ust. 2.2 umowy, rabatu z wartości podawanej w „zł” na powszechnie naliczany rabat „% „ od ceny detalicznej paliw wynikającej z faktury zbiorczej, tj. od ceny detalicznej brutto ? oraz modyfikacji formularza ofertowego w tym zakresie ? Jest to korzystne dla Zamawiającego, przy tendencji wzrostowej cen paliw (jaka teraz ma miejsce). Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.  Uwaga modyfikacja SIWZ w zakresie wzoru umowy § 2 ust. 2.2. Zamawiający dokonał zmiany w § 2 ust. 2.2 umowy, w zakresie rabatu z wartości podawanej w „zł” na rabat naliczany w „% „ od ceny detalicznej paliw wynikającej z faktury zbiorczej, tj. od ceny detalicznej brutto.  Zamawiający przeprowadził również zmianę w zakresie zapisów  formularza ofertowego w pkt. II ppkt 2) po zmianie otrzymuje treść: „ Oferujemy stały OPUST w wysokości ……. % na sprzedawany olej napędowy przez cały czas trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, od ceny detalicznej paliw wynikającej z faktury zbiorczej, tj. od ceny detalicznej brutto. Opust dotyczy każdej ilości oleju napędowego, kupowanego w ramach umowy i nie może w czasie jej trwania ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. Uwaga: Opust nie może mieć wartości 0,00 %. Modyfikacja dotyczy też cz. XIII SIWZ OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT ust. 1 pkt 2)  uzyskał następujące brzmienie „2)OPUST - Wysokość opustu udzielonego przez Wykonawcę na sprzedawany olej napędowy przez cały czas trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, od ceny detalicznej paliw wynikającej z faktury zbiorczej, tj. od ceny detalicznej brutto. Opust wyrażony jest w %. Opust nie może mieć wartości 0,00 %  - waga kryterium 30 %”.  Z kolei ust 5 w cz. XIII SIWZ uzyskał brzmienie „punktacja w kryterium OPUST - wysokość opustu udzielonego przez Wykonawcę w odniesieniu do ceny detalicznej paliw wynikającej z faktury zbiorczej, tj. od ceny detalicznej brutto - obliczona będzie wg następującego wzoru”.  Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie w § 1 ust. 1.3.3 i 1.3.4 od obowiązku zamieszczania na potwierdzeniu transakcji i w ewidencji pobranego paliwa „nazwiska kierowcy”. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Uwaga modyfikacja SIWZ w zakresie wzoru umowy § 1 ust. 1.3.3. i 1.3.4. Po zmianach uzyskały one następujące brzmienie: „1.3.3 Zapewni aby bezgotówkowy zakup paliwa umożliwiał prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów - z podaniem numeru karty paliwowej, numeru rejestracyjnego pojazdu, daty, godziny i miejsca tankowania, ilości i rodzaju pobranego paliwa i jego ceny, stanu licznika pojazdu oraz nazwiska kierowcy - za pomocą  elektronicznej karty paliwowej, posiadającej kod przypisany do poszczególnego pojazdu, 1.3.4 Wyda kierowcy potwierdzenie transakcji, które winno zawierać: numer karty paliwowej, numeru rejestracyjny pojazdu, daty, godziny i miejsca tankowania, ilości i rodzaju pobranego paliwa i jego cenę, stan licznika pojazdu oraz nazwisko kierowcy”. Zamawiający dokonał również zmiany zapisu cz. III ust. 4 SIWZ i uzyskał on następującą treść: „4.Po każdorazowym zakupie paliwa, Zamawiający powinien otrzymywać potwierdzenie dokonanej transakcji, która ma zawierać: ilość paliwa, wartość, datę, godzinę, nr rej. karetki, nr karty paliwowej, nazwisko kierowcy oraz stan licznika pojazdu.”  Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od rejestrowania imion i nazwisk kierowców w ewidencji, o której mowa w §1 pkt.1.1.3 w przypadku kart przypisanych do pojazdów? Wykonawca pragnie wyjaśnić, że osobą uprawnioną do zakupu paliw w imieniu Zamawiającego jest użytkownik posiadający aktywną kartę oraz znający poufny kod PIN. W przypadku karty przypisanej do pojazdu (w przeciwieństwie do karty wystawionej imiennie) elektronicznie rejestrowane są dwie informacje - numer rejestracyjny oraz stan licznika. Zamawiający może jednak zobligować swoich pracowników do każdorazowego podpisywania potwierdzeń transakcji, rejestrując tym samym informację o imieniu i nazwisku użytkownika. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Uwaga modyfikacja SIWZ w zakresie wzoru umowy § 1 ust. 1.3.3. i 1.3.4 w zakresie opisanym pod odpowiedzią na pytanie nr 4.  Pytanie nr 6: Czy Zamawiający uzna za spełnione warunki §1 i §3 umowy, jeśli dokumenty rozliczeniowe będą wystawiane według poniższego schematu? Na stacji paliw wydawane jest potwierdzenie transakcji w postaci kwitu WZ zawierające m.in. datę i godzinę, adres stacji paliw, numer karty, numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika, rodzaj kupionego produktu, ilość oraz wartość transakcji. Potwierdzenie otrzymuje użytkownik (Wykonawca posiada elektroniczny zapis danych) Podstawą wystawienia faktury jest zapis transakcji zgodny z potwierdzeniami wydawanymi na stacji. Faktura zawiera w swojej treści wykaz transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym ze wskazaniem m.in. numeru karty, numeru rejestracyjnego, stanu licznika, miejsca transakcji, rodzaju i ilości paliwa, ceny jednostkowej brutto przed rabatem, ceny jednostkowej brutto po rabacie, wartości netto, brutto oraz stawki i kwoty VAT.  Ponad to, Wykonawca po wystawieniu faktury przesyła na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail załącznik elektroniczny zawierający transakcje ujęte na fakturze wskazujący dodatkowo daty i godziny każdego zakupu. Obraz faktury (pdf.) oraz załącznik (xls.) są dodatkowo umieszczane na koncie internetowym, do którego Zamawiający otrzyma login i hasło po zawarciu umowy. Na koncie internetowym Zamawiający ma również wgląd do bieżących transakcji – oprócz potwierdzeń transakcji wydawanych w formie wydruku transakcje są umieszczane w elektronicznym wykazie dostępnym również dla Zamawiającego. 
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Czy Zamawiający uzna powyższe za wyczerpujący sposób dokumentowania danych? Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania terminu płatności 21 dni od daty sprzedaży? Z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury w siedzibie Zamawiającego, terminy określane od daty otrzymania faktury nie funkcjonują. Wykonawca prosi o przyjęcie powszechnie stosowanego terminu 21 dni od daty sprzedaży, gdzie za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego – zaproponowany termin jest dostępny u każdego Oferenta. Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  Pytanie nr 8: Czy Zamawiający zachowując równość w traktowaniu stron umowy dopuszcza możliwość dodania kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (adekwatnej do §4 pkt.4.1)?  Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  Pytanie nr 9: Czy Zamawiający z uwagi na wniesione pytania, oraz konieczność umieszczenia w ofercie ceny na dzień 13 maja, przychyli się do prośby o przesunięcie terminu składania ofert do 18 maja 2016? Odp.:  Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 20 maja 2016 r. godzina 13:00, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godzinie 13:30.  Zamawiający, informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, w zakresie opisanym powyżej, pod odpowiedziami na pytania.   Zamawiający zamieścił na stronie internetowej tekst jednolity SIWZ po modyfikacji zapisów.       Z poważaniem 
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