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Bartoszyce, 2021-11-22
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: IB.271.25.2021.
Nazwa zadania: Sukcesywny zakup paliw płynnych z przeznaczeniem do pojazdów, maszyn i
urządzeń mechanicznych Gminy Bartoszyce i gminnych jednostek organizacyjnych.

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy
użyciu kart paliwowych – karty mikroprocesorowe i wyrazi zgodę na wydanie kart w terminie 10 dni
roboczych po podpisaniu umowy oraz zaakceptuje opłaty za karty: * 0 zł netto za kartę nową, * 10 zł
netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych dot.
wymagań dodatkowych, etc.)? Termin wydania kart jest maksymalnym terminem, zatem wykonawca
nie wyklucza wcześniejszego wydania kart. wykonawca niestety nierealizuje transakcji przy
wykorzystaniu dokumentu WZ, czy asygnat.
Zamawiający nie dopuszcza zakupu paliwa w formie bezgotówkowej.

2. Czy zamawiający może zaakceptować realizację transakcji na stacji spełniającej wymóg odległości
wg zapisów SWZ, ale czynnej całodobowo w okresie maj-wrzesień, a pozostałych miesiącach w
systemie 16h, tj. 6-22 ?
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ, w związku z tym, iż na terenie Gminy Bartoszce
funkcjonują jednostki OSP, które w razie konieczność muszą mieć możliwość całodobowego
tankowania, jak również specyfiki pracy Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Powyższe wiąże Wykonawców z chwilą ich
zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia
dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up.
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