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do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/18/2013 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę paliw różnych do samochodów SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1   
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej  przy użyciu 

kart paliwowych – mikroprocesowych kart paliwowych akceptuje, oraz wydania  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 (dot. par 3 ust. 3 pkt C), zaakceptuje opłaty za karty: 

a) 0 zł netto za kartę nową 

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

przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydanie kart w ciągu 15 dni KALENDARZOWYCH 
natomiast opłaty za karty mają być zgodne z zapisami SIWZ (Zamawiający nie będzie wymagał 

umieszczenia swojego logo na karcie). 

 

* Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych 

warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie 

(wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji) i zaakceptuje, aby na etapie zawierania 

umowy została doprecyzowana właściwa nazwa regulaminu używania kart danego Wykonawcy? 

W przypadku braku akceptacji Zamawiającego wg powyższego wszelkie kwestie dotyczące kart, a nie 

uregulowane w istotnych postanowieniach umownych powinny zostać uregulowane we właściwej umowie, m.in. 

reklamacje -  jakie są wskazane w regulaminie Wykonawcy, tj. : "W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga 

reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: 

………..@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji 

oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na 

rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie 

reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub 

operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.  

W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez 

Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). 

Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez 

Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości 

dochodzenia swych praw na drodze sądowej." – czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza dołączenie do właściwej umowy załącznika w postaci 

ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do kwestii nie 

uregulowanych w umowie. 

http://www.zozsanok.pl/
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* Pytanie nr 3  dot.SIWZ i proj. umowy §1 ust.2 
Informujemy , że Wykonawca daje możliwość tankowanie paliwa na wszystkich swoich stacjach, 

umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować 

taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw 

Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć 

ewentualność jej modernizacji – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ  (granice administracyjne miasta Sanoka)  

 

* Pytanie nr 4  - dot. SIWZ i proj. umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje : 

- w formularzu ofertowym Zamawiajacy wskazuje minimalny opust jaki winien być wskazany w ofercie, a co 

zatem idzie eliminuje to tych Wykonawców w złożeniu oferty, którzy mogliby wskazac takze rabat, ale niższy 

niż wskazany przez Zamawiajacego – czy w tym zakresie dokonacie Państwo zmiany (wskazanie bez zapisu o 

minimum opustowym)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

 

* Pytanie nr 5  - dot. SIWZ i proj. umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje : 

-w formularzu ofertowym jest wskazanie o sposobie dokonywania zmian cen przez Wykonawcę - czy w 

przypadku akceptacji bezgotówkowego tankowania paliw przy użyciu kart paliwowych Zamawiający odstąpi od 

zapisu, mając na uwadze, że tansakcje dokonywane są po cenach z momentu dokonania trannsakcji zakupu zna 

danej stacji paliw? 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od zapisu. 

 

* Pytanie nr 6  - dot. SIWZ i proj. umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje : 

- § 3 ust. 2 - brak załącznika, czy załącznik będzie wyszczególniał wykaz pojazdów uprawnionych do 

tankowania – czy uzupełnicie Państwo załącznik i dokonacie Państwo korekty zapisu wskazanego w nawiasie tj. 

powinno być zał. Nr 2? 

Odpowiedź: Wykaz pojazdów zostanie dołączony do umowy. 

 

* Pytanie nr 7  - dot. SIWZ i proj. umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje : 

- § 3 ust. 4 – dowody wydania nie są potwierdzane prze Kierowców, o akceptacji transakcji wskazuje zapis 

“KOD PIN POPRAWNY –należy wykreślić słowa: "i będzie podpisywany przez Kierowcę" - czy wyrażacie 

Państwo zgodę na modyfikację? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 8  - dot. SIWZ i proj. umowy  
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje : 

- § 3 ust. 4   - należy wykreślić słowa: "na życzenie klienta stan licznika oraz dodatkowe konto kosztowe" – te 

dane faktycznie wg wskazania Klienta mogą być zakodowane, ale na karcie paliwowej, na załączniku do faktury 

pojawią się te dane o ile uprzednio wprowadzone zostaną w limicie karty i zostaną podane przy dokonaniu 

transakcji – nie można wskazać ich przy generowaniu faktury, dodatkowo po zakończeniu transakcji – czy 

wyrażacie Państwo zgodę? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 9  - dot. SIWZ i proj. umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje : 

- § 5 ust. 2 - na końcu należy dopisać zdanie: "Wykonawca będzie wystawiał faktury za zakupione przez 

Zamawiającego paliwa w danym okresie rozliczeniowym po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjętego okresu rozliczeniowego." – czy wyrażacie Państwo 

zgodę? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 
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* Pytanie nr 10  - dot. SIWZ i proj. umowy 
- § 6 ust. 1 - czy Zamawijący dokona modyfikacji zapisu – za datę zapłaty uważa się uznanie konta bankowego 

Wykonawcy?W odniesieniu do powyższych pytań, przy zgodzie Zamawiającego,  proszę o przesunięcie terminu 

składania ofert.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

 

 

UWAGA!!! 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ                              

na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany                     

w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 
 

 

 

 

 

    Z poważaniem, 


