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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw płynnych
i gazu-LPG, na podstawie kart paliwowych (dla kierowców), do pojazdów eksploatowanych przez
Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”
Numer ogłoszenia: 661444-N-2018; data zamieszczenia: 13.12.2018 r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje
treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia
faktury (§ 8 ust. 1)?
W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty
dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury
do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących
przeterminowań. W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje
możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej
/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.
E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane
w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana jest na
specjalnie przeznaczonym Portalu maksymalnie jeden dzień roboczy po wystawieniu w systemie
rozliczeniowo - księgowym Wykonawcy.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania daty zapłaty rozumianej jako wpływ
należności na rachunek bankowy Wykonawcy (§. 8 ust. 2)?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania i włączenia do treści
umowy Regulaminu Wykonawcy w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy?

Odpowiedź: Nie.
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