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Pytania i odpowiedzi
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na dostawę
oleju napedowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sokołowie Podlaskim.
Pytanie 1
W odniesieniu do zapisów zaproszenia do składania ofert i projektu 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: Zamawiający dopuszcza taką możliwość ale tylko na stacji położonej nie dalej niż
30 km od siedziby Zamawiającego.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy:
- par 1 ust. 4 - odstąpić od zapisu, gdyż w przypadku bezgotówkowego zakupu paliw przy użyciu
kart paliwowych potwierdzeniem dokonanych transakcji jest dowód wydania (wydruk z terminala)
- wydruk systemowy, który nie jest podpisywany?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w przypadku bezgotówkowego zakupu paliw przy
użyciu kart paliwowych.
- par 2 ust. 10 - dokonać zmiany zapisów w zdaniu drugim, na następujący: ”Wykonawca
odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. 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 wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej
reklamacji. 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. W przypadku uznania roszczenia
Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u
Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”?
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy;par 2 ust.10 otrzymuje
brzmienie: "Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów i świadectw
jakościowych paliw na każde życzenie Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za szkody
spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. 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 wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej
reklamacji. 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. W
przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze
sądowej".
- par 4 ust. 1 - płatności dokonywane byłyby w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Za
datę zapłaty przyjmuje się uznanie konta bankowego Wykonawcy? Przy jednoczesnym wskazaniu,
że „dostawy paliw będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres
rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca,
na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała
ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego”?
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: Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy; Par 4 ust.1 otrzymuje
brzmienie:" Realizacja płatności nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
VAT za okres rozliczeniowy przypadający na ostatni dzień danego miesiąca na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość
zakupionych w danym okresie paliw."
- par 4 ust. 3 – uwzględnić zmianę, aby datą zapłaty było uznanie konta bankowego Wykonawcy ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.
- par 4 ust. 4 i 5 - odstąpić od zapisów, gdyż nie są stosowane u Wykonawcy?
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.
- par 5 ust. 1 dodać zapis adekwatny do wskazanego, przy czym działający na korzyści
Wykonawcy?
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.
- par 5 ust. 2 – dokonać zmiany brzmienia zapisu na odsetki zmienić na ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.
- par 5 - dodać kolejny ustęp o następującej 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 dokonuje modyfikacji projektu umowy; par 5 ust 3 otrzymuje
brzmienie:"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."
Pytanie 3
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 9 ust. 4
projektu umowy). Wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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