Łódź, dnia 02.06.2017r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zakup paliwa do samochodów będących
własnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart paliwowych.

Pytania i odpowiedzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie 1
Czy Zamawiający w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty dopuści możliwość wystawiania
powszechnie faktur 2x w miesiącu oraz zmiany zapisu § 4 ust. 5 na: „Za sprzedane paliwo Sprzedawca
będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do
ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego”.
Powyższe spowodowane jest obsługiwanym elektronicznym programem rozliczeniowym.
Odpowiedź 1
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur za sprzedane paliwo
2 razy w miesiącu tj. od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży
uważany będzie ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Powyższa zmiana uwzględniona zostanie przy
zawieraniu umowy.
Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca który zaoferuje w/w okres rozliczeniowy zobowiązany
jest do zamieszczenia odpowiedniej informacji w formularzu oferty. W przypadku braku takiej
informacji w formularzu oferty Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje miesięczny cykl
rozliczeniowy za zakup paliwa.
Pytanie 2
Czy Zamawiający w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty usunie zapis § 2ust. 9 ?
Informujemy, że wyłącznie Wykonawca uprawniony jest do dostępu do konta on-line. Wykonawca
przekazuje niezwłocznie regulamin wydawania i użytkowania kart oraz wykaz stacji Zamawiającemu
na jego prośbę, jak również udzieli informacji dotyczącej wybranych tankowań danych kart.
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Odpowiedź 2
Zamawiający podtrzymuje zapis określony w § 2 ust. 9 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do
ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część ogłoszenia o zamówieniu.
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