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dotyczy:   postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zaprasza do złożenia oferty na 
dostawę paliw płynnych. 
 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 – W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, 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 przy czym stacja ta nie pracuje w systemie całodobowym (w okresie realizacji 
umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii 
Europejskiej)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 2  - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po 
wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart 
paliwowych Wykonawcy z dnia 01.07.2014 r. -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w 
umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
Pytanie 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy: 
 
- w par. 1 ust. 5: 
- usunąć drugie zdanie zaczynające się od: „Jeżeli ta stacja….- do końca zdania”? Wykonawca 
nie może zaproponować tankowań na stacji nienależącej do sieci stacji Wykonawcy oraz 
dokonywać rozliczeń ze stacjami spoza sieci Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody na usunięcie zdania 
 
- na końcu pierwszego zdania dodać zapis: „… przy czym stacja ta nie musi pracować w 
systemie całodobowym”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody na zmianę treści 
 
- zmienić Rozporządzenie na aktualne: z dnia 9 października 2015 r. (DZ.U.2015, poz. 1680 z 
późn. zm.)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę 
 
- w par. 1 ust. 8: 
- odstąpić od konieczności podawania imienia i nazwiska pobierającego paliwo oraz ceny 
jednostkowej netto na dowodzie wydania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę na odstąpienie  
 
 
- usunąć w ostatnim zdaniu słowa: „przed i po rabacie” lub dostosować do systemu 
Wykonawcy? Wykonawca informuje, iż na załączniku do faktury przy danej transakcji znajduje 
się wartość netto i brutto przed rabatem i dopiero w podsumowaniu zakupu danego rodzaju 
paliwa od zsumowanych wartości transakcji netto i brutto odejmowany jest rabat i widoczna 
jest wartość netto i brutto po rabacie (jako suma transakcji w danym okresie rozliczeniowym 
danego rodzaju paliwa). 
Odpowiedź: 



Zamawiający: wyraża zgodę  
 
- w par. 1 ust. 9 - zmienić Rozporządzenie na aktualne: z dnia 9 października 2015 r. (DZ.U.2015, 
poz. 1680 z późn. zm.) oraz dodać zapis: „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.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę  
 
- w par. 3 ust. 5 - termin płatności wynosił 21 dni od daty sprzedaży lub od daty wystawienia 
faktury oraz odstąpić od konieczności podania nr rachunku bankowego dopuszczając zapis 
„na rachunek widoczny na fakturze”? Wykonawca po wprowadzeniu nowego klienta do 
systemu tworzy subkonto – konieczność wpisania nr konta może wydłużyć proces podpisania 
umowy 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody  
 
- w par. 3 ust. 7 - odstąpić od zapisu? System Wykonawcy automatycznie blokuje karty w 
przypadku braku wpływu płatności i Wykonawca nie ma możliwości zmiany terminu blokady. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody  
 
- w par. 6 ust. 2 pkt b) – odstąpić od zapisu lub dodać informację: „…z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody  
 
- w par. 6 ust. 2 - dodać analogiczną możliwość określoną w par. 6 ust. 2 pkt a) dla 
Wykonawcy? Zgodnie z zasadą równości stron Wykonawca również powinien mieć możliwość 
otrzymania wypłaty kary umownej w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody  
 
- w par. 6 - dodać kolejny ustęp 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."? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę  
 
- w par. 8 – usunąć treść zapisu? Nie ma zastosowania u Wykonawcy. Wykonawca nie może 
zapewnić funkcjonowania stacji paliw w przypadku sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia 
państwa oraz w czasie wojny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 4 – 4. Z uwagi na zadane pytania Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania 
ofert do dnia 31.01.2018 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: przesuwa termin złożenia oferty do dnia 31.01.2018 do godz. 12:00. 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa terminy: 
- składania ofert  do dnia  31.01.2018 r.  do godz.  12:00 
- otwarcia ofert    do dnia  31.01.2018 r.  do godz.  13:00 

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści postępowania  nr sprawy: REG/02/2018. 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 
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