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NOZ – 3311 /  23  /              /14                                                 
Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w

                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia
               wg rozdzielnika    

Nr sprawy: NOZ – 01 / 14

Dotyczy: Dostawa  paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz olejów do magazynów WPR  SP ZOZ w Lublinie
                       przy ul. Bursaki 17.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:  
   
Pytania:
1. Dot. § 4 ust. 4 i 5 umowy, czy rozliczenie rozliczenie ilości dostaw będzie następowało w temperaturze  referencyjnej 15 ºC
    zgodnie z kalkulacją ceny oferty i klauzulą waloryzacji ceny w trakcie trwania umowy?
2. Dot. § 5 ust. 3 umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę na termin płatności liczony 21 dni od daty dostawy lub wystawienia
    prawidłowej faktury VAT?
3. Dot. § 8 ust. 2 umowy, czy pobrane próbki paliw będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z
    dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. 2009 Nr 147 
    poz. 1189)?
4. Dot. § 8 ust. 3 umowy, proszę o przesłanie metod i sposobu pobierania próbek lub włączyć postanowienia w tym zakresie
    do projektu umowy.

Odpowiedzi:
Ad 1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie się odbywało za dostarczone paliwo  mierzone w
          temperaturze  referencyjnej 15 ºC zgodnie z zapisami SIWZ. 
Ad. 2 Zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 umowy,  termin płatności liczony będzie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
           wystawionej faktury.
Ad. 3 Pobrane próbki paliw będą przechowywane zgodnie z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego.
Ad. 4 Próbka pobierana jest z cysterny w trakcie dostawy do szklanego pojemnika w obecności przedstawiciela Wykonawcy
         (kierowcy cysterny). Fakt pobrania próbki paliwa zostanie potwierdzony protokółem pobrania i podpisany przez
         upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy  (kierowcy cysterny). Zamknięty pojemnik z pobraną
         próbką paliwa zostanie zabezpieczony banderolą na której napisany jest nr protokółu pobrania.   

ZATWIERDZIŁ
                   Dyrektor

Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 
ze zm.)  żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: 
(81) 533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................        
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