Koszalin dnia 24.06.2019

Dnia 24.06.2019 r do Zamawiającego wpłynęło zaptanie do SIWZ.
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów egzaminacyjnych Zachodniopomorskiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie”. Znak sprawy: 004/PZP/PN/2019
Treść zapytania i odpowiedzi:
1.

Czy w odniesieniu do treści Opisu przedmiotu zamówienia punktu 14 oraz odpowiednio wzór umowy §5 ust.
1, Zamawiający dopuszcza aby miejsce tankowania (miejscowość), na której dokonano transakcji była
uwidoczniona w ewidencji elektronicznej?
Informuję, że na fakturze znajdują się wszystkie oczekiwane przez Zamawiającego dane, włącznie z
oznaczeniem stacji (numer stacji). Nie ma natomiast nazwy miejscowości. Miejscowość będzie znajdowała się
w pliku elektronicznym wysyłanym na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail, po zakończeniu każdego z
okresów rozliczeniowych wraz ze szczegółami każdej transakcji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę aby miejsce tankowania (miejscowość), na której dokonano transakcji była
uwidoczniona w ewidencji elektronicznej.

2.

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca posiada jedną stację
paliw na terenie Koszalina, druga zaś jest poza Koszalinem, jednak spełnia warunek odległości od siedziby
Zamawiającego do 5 km? Wykonawca wówczas do formularza ofertowego wskaże ceny z tych dwóch stacji
spełniających wymóg odległości.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna warunek za spełniony i dopuści możliwość wskazania stacji poza terenem
Koszalina jeśli odległość drogowa (według wskazań Google Maps) nie będzie większa niż 5 km od
siedziby Zamawiającego.

3.

Czy Zamawiający doprecyzuje okresy rozliczeniowe? Określony Wykonawca automatycznie wystawia faktury
po zakończeniu okresów rozliczeniowych, które trwają od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia
miesiąca – bez względu na dzień (roboczy czy świąteczny). Jeśli Zamawiający nie będzie dokonywał transakcji
w dzień świąteczny przypadający na ostatni dzień miesiąca, okres rozliczeniowy zakończy się w tym dniu,
jednakże bez transakcji.
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzuje okresy rozliczeniowe i zezwoli na wystawianie faktury po zakończeniu okresów
rozliczeniowych, które trwają od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca – bez względu na
dzień (roboczy czy świąteczny).
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