
Treść zapytań wraz z odpowiedziami - zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zakup  paliwa
do  samochodów  służbowych  Urzędu  Miasta  Lublin,  w  tym  Miejskiego  Centrum
Zarządzania  Kryzysowego  oraz  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  -  Głusk  z  siedzibą
w Lublinie wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  dołączenie  Regulaminu  Korzystania  z  Kart
Paliwowych do Umowy Zamawiającego?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z  § 6 ust. 8 wzoru umowy Regulamin Wykonawcy
dotyczący korzystania z Kart Paliwowych stanowił będzie załącznik nr 2 do umowy.

2. Czy Zamawiający dopuszcza identyfikację wykonania przedmiotu zamówienia na
podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza identyfikacji wykonania przedmiotu zamówienia
na podstawie wystawionej faktury i pozostawia w tym zakresie bez zmian § 7 ust. 6 wzoru
umowy.

3.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  terminu  płatności  na  21  dni  od  daty
wystawienia faktury?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza terminu płatności 21 dni od daty wystawienia
faktury i pozostawia w tym zakresie bez zmian § 7 ust. 4 wzoru umowy.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z umowy zapisów o karach umownych?

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  dopuszcza  wykreślenia  z  umowy  zapisów  o  karach  umownych.
Zamawiający dysponując finansami publicznymi  jest  zobowiązany dbać należycie o te
finanse. Zastosowanie kar umownych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego
jest wyrazem dbałości o środki publiczne. 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w projekcie umowy par 5 ust. 1 dodać, że
także na podstawie złożonego do Wykonawcy pisma będzie on zobowiązany do
przedstawienia świadectw jakości paliw, np. w ciągu 7 dni od otrzymania pisma?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu w § 5 ust.1 wzoru umowy
i pozostawia w tym zakresie § 5 ust. 1 wzoru umowy bez zmian.

6. Czy Zamawiający w  § 7 ust.1 - po słowie: „zł” doda słowo: „brutto”?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 5 do SIWZ - wzoru umowy
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w zakresie § 7 ust. 1 w następujący sposób:

JEST:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za pobrane paliwo wg ceny brutto w chwili
zakupu, tj. ceny brutto obowiązującej w chwili zakupu na danej stacji paliw pomniejszonej
o  oferowany stały  rabat  na  każdy rodzaj  paliwa (taki  sam dla benzyny bezołowiowej
i oleju napędowego) od każdego litra zakupionego po cenie brutto obowiązującej w chwili
zakupu wynoszący ... zł lub ... %, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.            
           
OTRZYMUJE BRZMIENIE:                                                      
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za pobrane paliwo wg ceny brutto w chwili
zakupu, tj. ceny brutto obowiązującej w chwili zakupu na danej stacji paliw pomniejszonej
o  oferowany stały  rabat  na  każdy rodzaj  paliwa (taki  sam dla benzyny bezołowiowej
i oleju napędowego) od każdego litra zakupionego po cenie brutto obowiązującej w chwili
zakupu wynoszący ... zł brutto lub ... %, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

7.  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość aby  w §  7  ust.  4  wzoru umowy termin
płatności  liczony  był  także  jako  21  dni  od  daty  wystawienia  faktury?  W  celu
usprawnienia  procesu  otrzymywania  faktur  VAT,  Wykonawca  daje  możliwość
przekazywania Zamawiającemu faktury VAT (w tym faktury korygującej/duplikatu)
wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza terminu płatności 21 dni od daty wystawienia
faktury i pozostawia w tym zakresie bez zmian § 7 ust. 4 wzoru umowy.

8.  Czy  Zamawiający  w  §  7  ust  6  zmieni  zwrot:  „rabat”  na:  „wartość  rabatu”
(w przypadku rabatu procentowego)? 

Odpowiedź:
Zamawiający  wyjaśnia,  że  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  zwrotu  „rabat”  na  „wartość
rabatu” w § 6 ust. 5 wzoru umowy.

9. Czy Zamawiający akceptuje tryb korespondencyjny, jako tryb podpisania umowy,
z uwagi na fakt, że umowa przed podpisem wymaga akceptacji prawno-podatkowej
i niejednokrotnie podpisu co najmniej dwóch pełnomocników? Podpisanie umowy
w drodze korespondencyjnej znacznie usprawnia proces uzyskania podpisu.

Odpowiedź:
Zamawiający  wyjaśnia,  że  dopuszcza  tryb  korespondencyjny  jako  tryb  podpisania
umowy.

W związku  z  powyższym w  oparciu  o  art.  38  ust  4  ustawy  Pzp Zamawiający
dokonuje zmiany pkt 11 Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje
następujące brzmienie:
 „11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 11.1.Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokój nr 8.
 11.2.W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do
dnia 30.10.2019 r. do godz. 12:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
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 11.3.Otwarcie  ofert  nastąpi  w  Biurze  Zamówień  Publicznych  Urzędu  Miasta  Lublin,
Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 30.10.2019 r. o godzinie 13:00. 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

W załączeniu:
1. Aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.
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