PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
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O ZNAKU DAO4-272-06/19
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści zapytania ofertowego
na dostawę paliwa do pojazdu:

Pytanie nr 1
„Czy w odniesieniu do treści zapytania ofertowego Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania
bezgotówkowych transakcji za pomocą kart magnetycznych?
Informuję, że karty paliwowe, przeznaczone są do regulowania należności za paliwa oraz oleje,
myjnie, akcesoria samochodowe i inne artykuły. Zabezpieczone są indywidualnym kodem PIN
i umożliwiają dokonywanie bezgotówkowych zakupów w całej Polsce na ponad 300 stacjach
działających w ramach sieci stacji paliw.
Karta z paskiem magnetycznym może być wystawiona na:


imię i nazwisko użytkownika (karta imienna)



numer rejestracyjny pojazdu



okaziciela

Każda karta, zgodnie z życzeniem klienta może zawierać także dodatkowe opcje:


podawania numeru rejestracyjnego pojazdu (w przypadku kart imiennych)



podawania stanu licznika



podawania zarówno numeru rejestracyjnego pojazdu, jak i stanu jego licznika.

Informacje te, podawane w momencie zawierania transakcji, zostaną wydrukowane na fakturze VAT
i

zawarte

w

pliku

elektronicznym

dostępnym

na

indywidualnie

dedykowanym

serwisie,

kartypaliwowe.pl”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowaną możliwość.

Pytanie nr 2
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu odnośnie terminu płatności za faktury i wyraża zgodę na
termin 30 dni od daty wystawienia faktury?”

Odpowiedź:
Zamawiający we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia w § 3 ust. 3 lit. c)
wskazał, że „zapłata następować będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
KUPUJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury VAT”.

Pytanie nr 3
„Dotyczy §3 ust. 3 punkt a. – Informuję, że jako potwierdzenie transakcji na stacji Zamawiający
otrzyma kwit WZ w momencie tankowania.
Zawarte są na nim następujące dane: adres stacji paliw, na której odbyła się transakcja, data
transakcji, numer karty, numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, dane dodatkowe wprowadzone
przez Zamawiającego, rodzaj paliwa, ilość oraz wartość zakupów.
Nie będzie natomiast widniało imię i nazwisko pracownika Zamawiającego umieszczanego w sposób
automatyczny przez system, jedynie w momencie odręcznego podpisu osoby kierującej pojazdem gdy
Zamawiający zobliguje swoich pracowników by każdorazowo podpisywali wydany kwit WZ.
Czy dopuszczacie Państwo taką możliwość?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowaną możliwość.

