Częstochowa, dn. 30.11.2016 r.
Nr sprawy: SNA.261.2.68.2016.MZ
Odpowiedź na zapytania z dnia 30.11.2016 r.
Dot. zapytania ofertowego na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów
służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”
W dniu 30.11.2016 r. zwrócono się do Zamawiającego z następującymi pytania do treści
zapytania ofertowego:
Pyt. 1
Czy Zamawiający zaakceptuje wystawiania dwóch faktur miesięcznie? Wykonawca wystawia
faktury w okresach: od pierwszego do 15 dnia miesiąca, oraz od 16 do ostatniego dnia
miesiąca.
Odp. 1
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia dwóch faktur miesięcznie, zgodnie
z okresem rozliczeniowym zaproponowanym w zapytaniu.
Pyt. 2
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek § 4 ust. 3 umowy, jeśli Wykonawca na fakturze
umieszcza wykaz transakcji ale daty i godziny będą wykazywane w załączniku
elektronicznym przesyłanym e-mailem?
Wykonawca umieszcza na fakturze wszystkie informacje, o których mowa w ust. 3, za
wyjątkiem dat transakcji. Po wystawieniu faktury Wykonawca przesyła e-mailem dodatkowy
wykaz transakcji ujętych na fakturze, wykaz elektroniczny zawiera daty i godziny każdego
zakupu.
Odp. 2
Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie wykazu zawierającego daty transakcji w formie
elektronicznej.
Pyt. 3
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do umowy regulaminu Wykonawcy
i stosowania w kwestiach nieuregulowanych?
Odp. 3
Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do umowy regulaminu Wykonawcy,
z zastrzeżeniem, że postanowienia tego regulaminu sprzeczne lub nie dające się pogodzić
z postanowieniami zawartymi w umowie nie będą miały zastosowania.
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Pyt. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu §4 ust. 3 dotyczący rozbijania
pojazdów?
Informujemy, że Wykonawca przesyła załącznik wraz z fakturą zawierającą zbiorcze
zestawienie wszystkich dokonanych tankowań w danym okresie rozliczeniowym.
Odp. 4
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z § 4 ust. 3 umowy zapisu dotyczącego
konieczności rozbicia rodzaju tankowanego paliwa dla każdego pojazdu.
Pyt. 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia ofert Wykonawcom oferującym limity litrowe
na kartach magnetycznych ?
Odp. 5.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawców oferujących imienne
karty paliwowe z dziennym limitem tankowania w wysokości 2000,00 zł brutto lub
odpowiadającej tej kwocie limitowi litrowemu.
W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi Zamawiający dokona modyfikacji wzoru
umowy w tym zakresie.
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