
 

 

Lubaczów, 20.11.2018 
 

Numer sprawy: ZP.261.13.2018 
 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

Wyjaśnienia, modyfikacja 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa paliw płynnych .  

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo 

zamówieo publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwośd dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu 
kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia 
wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia 
wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej 
karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: 

*    0 zł netto za kartę nową, 

*   10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy 

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) 

Odp.: Zamawiający dopuszcza   

2. W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwośd tankowania paliwa na 
wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy 
Zamawiający może zaakceptowad taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze 
sprzedaży danej stacji dokonywad transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby 
stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnied taka ewentualnośd)? 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza ,  pod warunkiem że wyłączenie stacji ze sprzedaży paliwa nie będzie dłuższe 
niż 3 dni . 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwośd odstąpienia od zapisu we wzorze umowy w Artykule 2 pkt 2 zdanie 
pierwsze? 

Odbiór paliwa jest potwierdzony dowodem wydania. 

Dowód wydania zawiera następujące informacje: 

 Dokładny adres stacji paliw 

 Nr karty, na którą dokonywana była transakcja 

 Nr rejestracyjny samochodu 

 Kwota do zapłaty 

 Ilośd wydanego paliwa 



 

 

 Data i godzina transakcji 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza   

4. Czy istnieje możliwośd zmiany zapisów w umowie w Artykule 2 pkt 5 i Artykule 5 pkt 5 oraz zaakceptowanie 
procedury reklamacyjnej o następującej treści 

„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu 

naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o 

podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia 

zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W 

przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności 

uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 

14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca 

naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakooczenie 

postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwośd zmiany zapisu w Artykule 3 pkt 4, polegającej na zmianie słów: „w 
dniu zakupu”, na słowa: „w chwili zakupu” ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwośd zmiany zapisu w Artykule 4 pkt 1 i 2? Wykonawca proponuje 
następujący zapis: „Dostawy paliw będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres 
rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilośd 
zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzieo danego okresu 
rozliczeniowego. Płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w 
formie przelewów w ciągu 21 dni od dnia wystawienia faktury. Wykonawca do faktury załączy zbiorcze 
zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające 
m.in.:  

 rodzaj paliwa,  

 numer rejestracyjny pojazdu,  

 numer karty paliwowej,  

 miejscowośd i numer stacji paliw,  

 datę dokonania transakcji,  

 ilośd paliwa, cenę brutto paliwa,  

 należny upust cenowy dla paliw. ” 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwośd uzupełnienia w wykropkowanych miejscach w Artykule 3 punkt 3 
„wskazany na fakturze”? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza   

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwośd dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika 
w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy -  w odniesieniu do kwestii 
nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 

Odp. Zgodnie z siwz   



 

 

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwośd przesunięcia terminu składania ofert uwagi na zadane pytania 
Odp.:  Zamawiający przesuwa termin składania ofert 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówieo publicznych Zamawiający 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie modyfikuje treśd SIWZ w ten sposób, że: 

W pkt 3 dodaje się ppkt 3.11 w brzmieniu : „3.11. Wykonawca musi dysponowad minimum 1 stacją paliw na 

terenie Lubaczowa oddaloną  od siedziby Zamawiającego do 2 km, czynną 7 dni w tygodniu.” 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.11.2018 do godz. 10.00 Otwarcie ofert 

odbędzie się w dniu 23.11.2018. o godz. 10:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia pozostają 

bez zmian. 

 

Zamawiający 
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