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Radom, dnia 17 listopada 2015 r. 

 
PISMO ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAKO: ZP 16/2015 
 
Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Nowym Mieście nad Pilicą oleju napędowego. 
 
zapytanie nr 1:  
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu oraz zastąpienia słowa; ,,WZ’ dowodem zakupu - 
paragonem, zawierającym informację o dacie, miejscu, wartości i ilości zakupionego produktu (§ 1  ust. 3  i § 3  
ust. 5   wzoru umowy)?. W oferowanym systemie kart paliwowych, każde tankowanie do zbiornika 
potwierdzone zostaje dowodem sprzedaży wydrukowanym w terminalu. Informuję, iż faktura wystawiana 
byłaby w oparciu o ilości zatankowanego przez Zamawiającego paliwa oraz ceny obowiązujące na danej stacji 
paliw w momencie tankowania. Wykonawca informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część 
zawiera: wykaz  wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na   poszczególne karty 
paliwowe , t. j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych 
paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług), pozycję faktury. Dla 
danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed upustem, wielkość upustu, wartość (brutto, VAT, 
netto)  po upuście. Imię i nazwisko nie jest wskazywane w załączniku do faktury a wyłącznie na bilingu 
elektronicznym dostępnym za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, o ile karty wydane 
byłyby na nazwiska i imiona użytkowników (karty typu K). Istnieje również możliwość zakodowania nazwisk 
osób kierujących pojazdami w tzw. MPK (miejsca powstawania kosztów), które mogłyby być przypisane na 
stałe do kart lub podawane przez użytkowników podczas realizacji transakcji na karty paliwowe . 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonana wnioskowanej zmiany. 
 
zapytanie nr 2: 
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie w § 1 ust 9 poprzez dopisanie na końcu 
zdania:,,…na danej stacji paliw Wykonawcy”? „ 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonana wnioskowanej zmiany. 
 
zapytanie nr 3: 
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 1 ust. 10?, ponieważ nie ma zastosowania u 
Wykonawcy?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonana wnioskowanej zmiany. 
 
zapytanie nr 4: 
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 1 ust.11? Zakupy paliw realizowane  są 
wyłącznie  na stacji paliw Wykonawcy.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonana wnioskowanej zmiany. 
 
zapytanie nr 5: 
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„Czy zamawiający dopuszcza możliwość  po wyborze oferty PKN ORLRN S.A usunięcia zapisu w § 2, ponieważ 
wykonawca  informuje, że nie będzie korzystał z  podwykonawców?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający NIE dokonana wnioskowanej zmiany. Jeśli Wykonawca nie będzie korzystał z 
podwykonawców to przedmiotowy zapis nie będzie miał zastosowania. 
 
zapytanie nr 6: 
„Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do § 3 ust.2  usunięcie   obecnych zapisów i zaakceptowania 
możliwości wglądu do Świadectwa Jakości paliw na stacji paliw Wykonawcy, na której odbyła się transakcja 
bezgotówkowa? Ponadto czy Zamawiający zaakceptuje, aby Karta Charakterystyki była przedłożona przez 
Wykonawcę do oferty lub przy podpisywanej umowie?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający NIE dokonana wnioskowanej zmiany.. 
 
zapytanie nr 7: 
„Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do par 3 ust 3 dodanie na końcu zdania: ,,…z chwili tankowania 
na danej stacji paliw Wykonawcy’’?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający NIE dokonana wnioskowanej zmiany. Dokonanie wnioskowanej zmiany pozostawało by  
bowiem w sprzeczności z jego ofertą w zakresie zaoferowania przez Wykonawcę rzeczy po cenie za 1 litr.  
 
zapytanie nr 8: 
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 14 dni od daty wystawienia faktury 
(§  3 ust. 4 wzoru umowy)? W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności 
od daty  otrzymania faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do 
siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących przeterminowań. 
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez 
Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, 
tzw. e-faktura.  E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te 
same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający NIE dokonana wnioskowanej zmiany. 

 
zapytanie nr 9: 
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 3 ust. 9 projektu Umowy?  Wykonawca nie 
może zaakceptować powyższego zapisu ze względu na  funkcjonujące rozwiązania systemowe, zgodnie z 
którymi niedokonanie zapłaty w terminie skutkuje naliczaniem przez Wykonawcę odsetek ustawowych od 
zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania 
należności. Ponadto, Wykonawca po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty określonego w 
wezwaniu do zapłaty, może dokonać zablokowania wszystkich kart paliwowych wydanych Zamawiającemu. 
Do chwili uregulowania zaległej należności zablokowane karty paliwowe znajdować się będą na liście kart 
zablokowanych i dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy ich użyciu nie będzie możliwe.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający NIE dokonana wnioskowanej zmiany. 
 
zapytanie nr 10: 
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania daty zapłaty rozumianej jako wpływ należności na 
rachunek bankowy Wykonawcy? Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę  na następujące okresy 
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rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.? Wykonawca będzie 
wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający NIE dokonana wnioskowanej zmiany. 
 
zapytanie nr 11: 
„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby doprecyzować  w § 4 ust. 1  lit a) i lit f)  poprzez dodanie następującej 
treści: Propozycja zapisu: "…, za brak możliwości zrealizowania dostawy nie uznaje się awarii sytemu obsługi, 
modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw.".?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonana wnioskowanej zmiany. 
 
zapytanie nr 12: 
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie w § 4 ust 1 pkt. b) i zastąpienia proponowanym: „W 
przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto” „W przypadku 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający NIE dokonana wnioskowanej zmiany. 
 
zapytanie nr 13: 
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu w umowie w § 4 ust 1 pkt. c) ponieważ nie ma 
zastosowania u Wykonawcy?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający NIE dokonana wnioskowanej zmiany. 
 
zapytanie nr 14: 
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu w § 4 ust. 1 d) projektu umowy i zastąpienia 
proponowanym: "Niezależnie od formy rozliczenia - potrącenie z faktury lub przelew bankowy, Zamawiający 
wystawi notę księgową na wysokość kar umownych."  Informuję, że postępowanie reklamacyjne jest 
traktowane i rozpatrywane jako odrębny proces. Kary umowne  zastrzeżone na rzecz Zamawiającego są 
wypłacane z odrębnego konta Wykonawcy.  Potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia bez wystawionej noty księgowej może być traktowane jako niezapłacenie faktury i 
spowodować naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonana wnioskowanej zmiany. 
  
zapytanie nr 15: 
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu w § 6 ust. 2 i 3, ponieważ Wykonawca nie 
wyraża zgody na jednostronną zmianę umowy?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający NIE dokona wnioskowanej zmiany. 
 
zapytanie nr 16: 
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu w § 6 ust. 6?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający NIE dokona wnioskowanej zmiany. 
 
zapytanie nr 17: 
„Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach  nieuregulowanych w 
niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z 
dnia 01.07.2014 r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart 
Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 01.07.2014r?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający NIE dokona wnioskowanej zmiany. 
 
       za Zamawiającego: Paweł Michalski (-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


