Częstochowa, dnia 25 marca 2019 roku

WT.2370.4.5.2019

DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.4.2019,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup paliw płynnych dla środków
transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie rozliczany za pomocą kart bezgotówkowego tankowania”
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2019 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień
i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu
nr WT.2370.4.2019, pn. „Zakup paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczany za pomocą kart bezgotówkowego tankowania”.
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:
Lp
1.

Treść pytania
Czy Zamawiający zaakceptuje, aby w § 2 ust.4 aby
karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni
roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na
karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy
lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku
blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.)
lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej
akceptacji opłaty za karty:
 0 zł netto za kartę nową,
 10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w
trakcie realizacji umowy
 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek
zagubienia, kradzieży, zmiany
dotychczasowych danych etc.)

Dokonane modyfikacje
Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
zapisów siwz w zakresie terminu wydania kart
paliwowych. Jednocześnie Zamawiająca odsyła
do zapisów Załącznika nr 1 do siwz pkt. 8 w
którym mowa, iż:
Zamawiająca zobowiązuje się do pokrycia
kosztów wydania kart w przypadkach, w których
ich wydanie byłoby konieczne z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy (np. utrata,
zniszczenie, zmiana danych itp.), z wyjątkiem
nowych kart na nabyte przez Zamawiającego
pojazdy i sprzęt w trakcie trwania umowy. Cena
za wydanie nowych kart nie może przekraczać
cen podanych w ogólnych cennikach czy tabelach
opłat danego Wykonawcy.
Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
zapisów siwz w zakresie terminu płatności.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w
§ 3 ust. 2 skrócenia terminu płatności na 21 dni od
daty wystawienia faktur.?
3.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość po
Zamawiająca nie wyraża zgody na modyfikację
wyborze oferenta odstąpienia od zapisu § 3 ust. 6?
zapisów siwz w zakresie odstąpienia od żądania
Dla Wykonawcy zapis ten generuje dodatkowe
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
koszty, a mając na względzie dotychczasową
umowy.
bezproblemową współpracę Wykonawca prosi o
odstąpienie od ww. zapisu.
Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako
oferty niezgodnej z treścią SIWZ)
2.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert
nie ulega zmianie.
KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
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Otrzymują:
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;
- strona internetowa www.cspsp.pl;
- a/a.
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