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Lublin, dnia 02.07.2013 r.

Oferenci
Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
28.06.2013 pod numerem 250210-2013 na bezgotówkowy zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do
samochodów służbowych.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wyjaśnienia
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie 1
Z treści SIWZ wynika, że dopuszczacie Państwo możliwość zastosowania w niniejszym postępowaniu
kart służących do dokonywania bezgotówkowych transakcji. Czy w związku z tym, Zamawiający
doprecyzuje zapis §1 ust. 7 lub odstąpi od niego, w przypadku wyboru określonego Wykonawcy?
Osobami uprawnionymi do odbioru paliw są osoby posiadające ważne karty paliwowe służące do
dokonywania transakcji bezgotówkowych w sieci stacji paliw Wykonawcy. Poprawnie wprowadzony PIN
do karty będzie stanowił weryfikację zarówno karty jak i jej użytkownika. Jako potwierdzenie transakcji
na stacji Zamawiający otrzyma kwit WZ (jeden egzemplarz, drugi w formie elektronicznego zapisu
pozostaje na stacji paliw). Zawarte są na nim następujące dane: adres stacji paliw, na której odbyła się
transakcja, data transakcji, numer karty, numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, stan licznika – na
życzenie klienta, rodzaj paliwa, ilość oraz wartość zakupów. Zamawiający może zobligować swoich
pracowników by każdorazowo podpisywali wydany kwit WZ. Na podstawie elektronicznego rejestru
transakcji Zamawiającego prowadzonego przez Wykonawcę, za dany okres zostanie Zamawiającemu
przestawiona faktura VAT.
Odpowiedź: Tak.
§ 1 ust 7. Otrzymuje brzmienie:
1. Jako potwierdzenie transakcji na stacji Zamawiający otrzyma jeden egzemplarz dokumentu
WZ/raportu wydania paliwa, zawierającego następujące dane: adres stacji paliw, na której odbyła się
transakcja, data transakcji, numer karty (jeżeli rozliczenia odbywać się będą za pomocą kart), numer
rejestracyjny tankowanego pojazdu, rodzaj paliwa, ilość, cenę (jeśli zastosowano upust, również
cenę z upustem) oraz wartość zakupów. Drugi egzemplarz dokumentu pozostaje na stacji paliw
(dopuszczalna jest forma elektronicznego zapisu).

2. Na podstawie rejestru transakcji Zamawiającego prowadzonego przez Wykonawcę, za dany okres
zostanie Zamawiającemu wystawiona faktura VAT.
3. Rejestr transakcji Zamawiającego za dany okres rozliczeniowy stanowić będzie załącznik do
faktury. Dopuszczalne jest przesłanie
elektronicznej
formy
rejestru
na adres:
joanna.klimkowska@nfz-lublin.pl
Pytanie 2
Czy Zamawiający przewiduje modyfikację w zakresie terminu płatności – wzór umowy §2 ust. 2?
Pragnę wyjaśnić, ze względu na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do siedziby
Zamawiającego oraz utrudnionej windykacji należności w przypadku występujących
przeterminowań, w systemie rozliczeniowo – księgowym Wykonawcy, termin płatności od daty
„otrzymania faktury” nie jest stosowany. Proponuję zatem zapis: „Zapłata na rzecz Wykonawcy
będzie następować przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty wystawienia
odpowiedniej faktury VAT”. Czy Zamawiający wyraża zgodę?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Z uwagi na brak możliwości rejestrowania w systemie kancelaryjnym Lubelskiego OW NFZ daty
wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz z uwagi na mogące wystąpić opóźnienia w
dostarczeniu faktury przez Wykonawcę do siedziby Lubelskiego OW NFZ co skutkować może
obowiązkiem zapłaty kar umownych z tytułu nieterminowej zapłaty, w umowach określany jest
termin płatności od daty otrzymania faktury. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że przesłanie
przez Państwa faktury za zwrotnym potwierdzeniem odbioru umożliwia ustalenie daty jej wpływu
do odbiorcy.
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