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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

 
Wyjaśnienia, modyfikacja, przedłużenie terminu składania ofert 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę paliw  

 
W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 
 
1. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość 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 wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany 

dotychczasowych danych etc.) 
Odp.: Zamawiający dopuszcza 

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

 
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zapisie wzoru umowy par 2 ust. 1-2 na 

następujący: „Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy sprzedaż paliw przy użyciu kart 

paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji 

paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego rabatu w 

wysokości wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. ”? 

Odp.: Zgodnie z siwz 

4. W przypadku braku zgody na powyższe pytanie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
zapisu w par 2 ust. 2 projektu umowy, polegającej na zmianie słów: „w dniu realizacji”, na słowa: 
„w momencie realizacji” ? 
Odp.: Dopuszcza, zamawiający modyfikuje zapis 
 
5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty 
wystawienia faktury (§ 4 ust. 2 projektu umowy)? 



W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość 

przekazywania Zamawiającemu faktury VAT wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura, 

która jest dostępna na dedykowanym Zamawiającemu portalu.  

E-faktura posiada taką samą wartość prawną jak faktura w formie papierowej, zawiera dokładnie 

takie same dane, zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej i oczywiście skraca czas 

oczekiwania na fakturę (dostępna jest  na dedykowanym portalu). 

Odp.: Zgodnie z siwz 

 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w par 7 ust. 1 dodać, że nie stosuje się zapisu (pkt a i b) w 
przypadku modernizacji stacji paliw, awarii systemu stacji paliw, czy zdarzeń losowych -  działania 
siły wyższej ? 
Odp.: Zgodnie z siwz 

 
7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 7 projektu umowy zapisu adekwatnego 
do zapisu jak w par 7 ust. 2, ale działającego na korzyść Wykonawcy? 
Odp.: Zgodnie z siwz 

 
8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 7 wzoru umowy kolejnego ustępu o 
treści: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem 
zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę 
należnych kar umownych."? 
Odp.: Zgodnie z siwz 
9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  zmiany w  projekcie umowy § 8 ust. 1 na następujący 
zapis: „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. Zakończenie postępowania 
reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”? 
Odp.: Zgodnie z siwz 
10.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 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.: Zamawiający dopuszcza 

 
11. Czy w związku z dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa w Polsce 
Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty drogą mailową w postaci dokumentów 
podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym?  
Odp.: Zgodnie z siwz 

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

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie modyfikuje 
treść SIWZ w ten sposób, że:  w załączniku nr 4 do siwz- Umowa – wzór   



- w artykule 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Cena w trakcie obowiązywania umowy może ulec 
zmianie. Zmieniona cena (podwyższona lub obniżona) jest równa jednostkowej cenie paliw 
płynnych na stacji paliw Wykonawcy, jaka obowiązuje w momencie realizacji  częściowego 
zamówienia przez zamawiającego na tej stacji.” 
 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.04.2020 do godz. 
10.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.04.2020 o godz. 10.15. Pozostałe informacje 
dotyczące składania i otwarcia pozostają bez zmian 
 

 

Zamawiający 


