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Wszyscy uczestnicy postępowania  
 

 

 
Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na bezgotówkowy 

zakup paliw płynnych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu , znak SzP.ZP.271.35.21 

 

 

 

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela 

następujących wyjaśnień: 
 

 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość wysłania oferty w formie elektronicznej, skan z podpisem  na adres e-mail 

Zmawiającego, zabezpieczonej hasłem do czasu otwarcia ofert,  ewentualnie także podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, co znacznie usprawni procedurę złożenia oferty potencjalnym oferentom? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart 

paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 7 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.). 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

Pytanie 3: 

W odniesieniu do zapisów zapytania ofertowego 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 (w 

okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy: 

- w pkt 9-11 zapytania ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i w par 2 ust. 2- 6 projektu umowy - 

zmienić zapisy, gdyż właściwszym byłoby wskazanie: „Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi 

sprzedanego paliwa, po uprzednim uwzględnieniu przez Wykonawcę reklamacji złożonej przez Zamawiającego. 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, 

Wykonawca dokona rozpatrzenia reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych 



informacji Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. Dla uniknięcia 

wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści”? 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy: 

 w pkt 12 zaproszenia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularzu ofertowym i w par 4 ust. 3 i 4 

projektu umowy – odstąpić od stałych cen? W przypadku bezgotówkowego tankowania przy użyciu kart 

paliwowych transakcje dokonywane są po cenach z danej stacji paliw z momentu tankowania, nie ma zatem stałych 

cen. Ceny także mogą się różnić na stacjach paliw Wykonawcy; 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z modyfikacją Zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy: 

 w par. 1 ust. 9 projektu umowy – odstąpić od zapisu, w przypadku kiedy Wykonawca nie ogranicza lokalizacyjnie 

Zamawiającego do jednej stacji i  umożliwia dokonywanie zakupu paliw w sieci stacji (w przypadku ewentualnej 

modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji Zamawiający może dokonywać transakcji na innej stacji 

paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej). Wykonawca nie rozlicza 

zakupu paliwa na innej stacji niż stacja Wykonawcy; 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy:  

 w par. 1 ust. 10 projektu umowy – dodać, na końcu zdania „bez rozliczania w ramach bezgotówkowego zakupu 

przy użyciu kart paliwowych Wykonawcy” ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy:  

 w formularzu ofertowym i w par 5 ust. 1 projektu umowy - płatności dokonywane byłyby w ciągu 21  dni od daty 

wystawienia faktury VAT ? 

Wykonawca przy wskazanym terminie umożliwia także wprowadzenie elektronicznej faktury, tzw. e-faktury -  

faktury sprzedaży wystawianej w formie elektronicznej (format PDF), która udostępniona jest na spersonalizowanym portalu 

internetowym, zabezpieczona certyfikowanym podpisem elektronicznym – a która to właśnie usprawnia m.in. czas 

doręczenia – otrzymania faktury; 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z modyfikacją Zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy:  

 w par. 5 ust. 1 projektu umowy - zmienić treść zapisu poprzez wprowadzenie, że: „Rozliczenie za zakup paliwa 

przy użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę po 

zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strony ustalają następujące 

okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z modyfikacją Zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy:  

 w par 5 ust.  6 projektu umowy -  zmienić odsetki na ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

 



Pytanie 11: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy: 

 w par. 5 ust. 7 projektu umowy - zmienić treść zapisu poprzez wprowadzenie że: ” za datę zapłaty przyjmuje się 

uznanie konta bankowego Wykonawcy”? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z modyfikacją Zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy: 

 w par 6 ust. 2 pkt a) projektu umowy - zastosować wyłączenia stosowania zapisu, takie jak wyłączenie ze 

sprzedaży, czy  modernizacja stacji, awaria techniczna na stacji paliw, dostawa paliwa na stacji paliw? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy: 

 

- w par 6 ust. 2 pkt b) projektu umowy – dodać  na końcu zdania: ".., pod warunkiem uwzględnienia przez Wykonawcę 

reklamacji złożonej przez Zamawiającego."; 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

Pytanie 14: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy: 

- w par 7 ust. 1 pkt a) projektu umowy dodać następującą treść: "…, przy czym za odmowę wydania paliw nie uznaje się 

przerw w pracy stacji paliw spowodowanych w szczególności: dostawą paliw na stację paliw, awarią systemów 

informatycznych stacji paliw, remontem lub modernizacją stacji paliw"? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

Pytanie 15: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy: 

- w par 7 projektu umowy dodać zapis adekwatny do wskazanych zapisów w par 7 ust. 1 b), przy czym działających na 

korzyść Wykonawcy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

Pytanie 16: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy: 

- w par 7 ust. 1 odstąpić od punktu c) i d) z uwagi na nadmierne obciążenie Wykonawcy karami? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 

Pytanie 17: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci 

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

uregulowanych w umowie (odniesienie do par 11 projektu umowy). Wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej 

korespondencji? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

 


