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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 oraz dodatku katalitycznego do paliw na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego 

w Mielcu, znak SzP.ZP.271.46.21 

 

 

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu informuje, iż dokonano modyfikacji Zapytania 

ofertowego poprzez zmianę zapisu: 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

( formularz oferty) oraz Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego (wzór umowy): 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 1.2 p/pkt 5  Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:  

 

„5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia: w przypadku pojazdów - ewidencji zakupionego paliwa z podaniem 

daty i miejsca tankowania, rodzaju, ilości i wartości pobranego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, stanu licznika 

pojazdu, w przypadku beczki - ewidencji zakupionego paliwa z podaniem daty i miejsca tankowania, rodzaju, ilości i 

wartości pobranego paliwa. Koszt obsługi kart paliwowych ponosi Wykonawca.” 

 

2. „7. Miejsce i termin składania ofert:  
 

 pkt 7.2 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:  
 

„7.2. Oferty należy składać w godzinach 730 - 1400. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 29.07.2021r. godz. 900.” 

 

pkt 7.4 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:  

 

„7.4. Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 29.07.2021r. o godz. 1000 w siedzibie 

Zamawiającego.” 

 

3. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (Formularz oferty) pkt III akapit 6 i 7 otrzymują brzmienie” 
 

 „termin płatności za dostarczony towar wynosił będzie 21 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy 

Wykonawcy każdorazowo wskazany na fakturze VAT.” 

 

 „wyszczególnione w złożonej ofercie ceny będą zmienne i wynikać będą z ceny sprzedaży w momencie realizacji 

transakcji na danej stacji pomniejszonej o zaoferowany stały rabat. „ 

 

4. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (Wzór umowy): 

 

 § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku stwierdzenia okoliczności opisanych w ust. 2, zd. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca 

pokryje wszelkie koszty udokumentowane związane z usunięciem awarii układu napędowego samochodów 

i sprzętu zasilanych tym paliwem, wywołanych nieprawidłową jakością paliwa.” 

 

 § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie koszty 

udokumentowane związane z oczyszczaniem układu napędowego samochodów i sprzętu oraz zobowiązuje 

się dokonać wymiany wadliwego paliwa na właściwe, bez dodatkowego wynagrodzenia.” 

 

 



 § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Za zakupione paliwo Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę wynikającą z ilości zatankowanego 

paliwa i ceny sprzedaży obowiązującej w momencie realizacji transakcji na danej stacji paliw 

pomniejszonej o zaoferowany stały rabat wynoszący……….% od każdego zakupionego 1 litra paliwa.” 

 

 § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„ Należność za zakupione paliwo płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

każdorazowo na fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.  Rozliczenie za zakup paliwa 

przy użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie faktur, wystawionych 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.” 

 

 § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia: w przypadku pojazdów - ewidencji zakupionego paliwa z 

podaniem daty i miejsca tankowania, rodzaju, ilości i wartości pobranego paliwa, numeru rejestracyjnego 

pojazdu, stanu licznika pojazdu, w przypadku beczki - ewidencji zakupionego paliwa z podaniem daty i 

miejsca tankowania, rodzaju, ilości i wartości pobranego paliwa. Koszt obsługi kart paliwowych ponosi 

Wykonawca.” 

 

 § 6 ust. 2 a) otrzymuje brzmienie: 

„ a) co najmniej dwukrotnego faktu niemożności zatankowania paliwa, przy czym za niemożność 

zatankowania paliwa nie przyjmuje się, gdy niemożność jest spowodowana:  

 wyłączeniem stacji ze sprzedaży,  

 modernizacją stacji,  

 awarią techniczną na stacji,  

 dostawą paliwa na stacji.” 

 

 § 7 ust. 1 a) otrzymuje brzmienie: 

„w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po  

stronie Wykonawcy , Wykonawca zapłaci karę umowną- w wysokości 5 % wartości całkowitej wartości 

zamówienia brutto określonej w ofercie, przy czym za odmowę wydania paliw nie uznaje się przerw w pracy 

stacji paliw spowodowanych dostawą paliw na stację paliw, awarią systemów informatycznych stacji paliw, 

remontem lub modernizacją stacji paliw.” 

 
 
 

Załącznik nr 1 oraz nr 2 do Zapytania ofertowego po modyfikacjach stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji. 

 

Przedstawiona modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i staje się 

integralną częścią Zapytania ofertowego. 


