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Katowice, dnia 13 listopada 2019 r. 

 

 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 

 

Znak: AT.ZP.262.11.2019.JM 

                                                                                                                                                                   

 

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup paliwa do pojazdów 

WORD Katowice i Oddziałów Terenowych wraz z dostawą kart flotowych”  

 

 

 

 

W dniu 8 listopada 2019 r. wpłynęły pytania do SIWZ, na które Zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 

20.11.2019r. godz. 10? Ze względu na ilość wymaganych dokumentów i 

oświadczeń, oraz zważywszy na fakt, że poniedziałek 11.11 jest dniem 

wolnym od pracy i uwzględniając wewnętrzne procedury wykonawca może 

nie zdążyć zebrać wymaganych podpisów i złożyć oferty w wymaganym 

terminie. 

 

Tak, Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20 

listopada 2019 r. do godziny 10:00.   

 

2. Czy Zamawiający dopuści ofertę złożoną w formie elektronicznej? Oferta 

wysłana drogą mailową, ze skanami podpisanych wymaganych oświadczeń i 

dokumentów w formacie .pdf 

 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza oferty złożonej w formie elektronicznej, jedyną 

dopuszczalną formą jest forma papierowa (zgodnie z punktem 10 SIWZ).  

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza identyfikację wykonania przedmiotu 

zamówienia na podstawie wystawionej przez BP faktury (załącznik do 

zapoznania)? 

 

Zamawiający akceptuje przesłany wzór faktury. (Wzór w załączeniu).   

 

4. Czy Zamawiający dopuści (po wyborze oferenta) dołączenie do umowy 

regulaminu korzystania z kart przedłożonego przez wybranego wykonawcę? 

W załączeniu przesyłam wzór regulaminu stosowanego przez BP - do wglądu. 
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Tak, Zamawiający dopuszcza dołączenie do Umowy regulaminu korzystania z kart, 

który będzie stanowić integralną część Umowy. Postanowienia Regulaminy będą 

stosowane o ile nie będą sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz SIWZ.  

 

5. Czy Zamawiający dopuści miesięczną opłatę za karty w wysokości 10gr za 

kartę miesięcznie? Brak dodatkowych kosztów za wydanie, wymianę, 

blokowanie kart. 

 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza miesięcznej opłaty za karty paliwowe. Dopuszcza 

jedynie jednorazową opłatę za wydanie karty paliwowej nowej i wymiennej w 

wysokości do 10,00 zł netto za sztukę (zgodnie z punktem 3.1. SIWZ).  

 

 

 

Z poważaniem, 


