
Radom, 21 kwietnia 2016 r. 

Oznaczenie sprawy: DR 3060-1/16 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu zgodnie z art. 38                   

ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2015 r. 

poz. 2164)  udziela wyjaśnień na zapytania wykonawców, które wpłynęły w postępowaniu                     

DR 3060 - 1/16 na „bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych WORD                 

w Radomiu” w dniu 21 kwietnia 2016 r.  

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek pkt.4.8 SIWZ, jeżeli faktura zawierająca 
zestawienie transakcji będzie uzupełniona dodatkowo załącznikiem elektronicznym                
a obydwa te dokumenty będą w sumie zawierały oczekiwane przez Zamawiającego dane? 

Faktura zawiera szczegółowe zestawienie transakcji m.in.: numer karty, numer rejestracyjny 
samochodu, rodzaj i ilość zatankowanego paliwa, miejsce dokonania transakcji, cenę 
jednostkową brutto, cenę jednostkową brutto po upuście, wartość netto i brutto oraz stawkę    
i kwotę VAT. 

Ponadto, Wykonawca do faktury zbiorczej będzie przesyłał Zamawiającemu elektroniczne 
zestawienie transakcji uzupełniające fakturę o datę i godzinę transakcji. 

Wykonawca przekaże bezpłatnie również dostęp do indywidualnie dedykowanego serwisu 
internetowego, na którym Zamawiający będzie mógł na bieżąco śledzić dokonane 
transakcje, jak również blokować karty bądź zamawiać nowe. 

 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak. Zamawiający wyraża zgodę na warunki przedstawione     
w zapytaniu. 

  

2. Czy Zamawiający mając na uwadze możliwość otrzymania większej liczby ofert w części        
I wydłuży dopuszczalną odległość stacji z 3,5 do 4 km? 

Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty dla tej części dysponuje stacją paliw               
w odległości nieznacznie przekraczającej 3,5 km. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku opisanego 
w punkcie 4.9 SIWZ: ,,Wykonawca Części I zamówienia  musi posiadać co najmniej jedną 
stację paliw położoną w odległości nie większej niż  3,5 km od siedziby Zamawiającego przy 
ul. Suchej 13 w Radomiu. Odległość będzie liczona najkrótszą drogą publiczną od głównej 
bramy wyjazdowej WORD (obok portierni) do dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy             
i z powrotem z zaokrągleniem do 100 metrów”. 

 

3. Czy w związku z odpowiedzią na pytanie nr 10 dotyczące weryfikacji cen obowiązujących   
na stacjach Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w ofercie średniej ceny obowiązującej          
w dniu 22 kwietnia (uwzględniającej zmiany cen jeśli miały miejsce w tym dniu)? 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na podanie w ofercie średniej 
ceny z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

 

 


