
  Lublin, dn. 26.10.2017 r.

TZ – 3311 / 27 / 5061 / 17                                                    

wg rozdzielnika
Nr sprawy: TZ – 04 / 17

Dotyczy: Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami płynnymi.

Działając  na  podstawie  art  38  ust  2  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z  2017 roku poz. 1579 z późn. zm.) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP
ZOZ w Lublinie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ w przedmiotowym
postępowaniu.

Pytanie: Treść pytania:

1 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.

Odpowiedź: W przypadku wyboru przez Wykonawcę rozliczenia w postaci kart elektronicznych z 
mikroprocesorem w zakresie nieuregulowanym w projekcie umowy, a dotyczącym używania 
tych kart, zastosowanie mieć będą warunki ogólne używania kart elektronicznych 
obowiązujące u tego Wykonawcy, doręczone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

2 Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych wyłączy dokument WZ (na etapie umowy, w 
przypadku oferty na karty)? 

Odpowiedź: Tak, zgodnie z pkt 3.3.2 SIWZ  Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych winna się odbywać 
na podstawie: kart elektronicznych z mikroprocesorem lub dokumentów WZ. Jeżeli 
Wykonawca zaproponuje karty elektroniczne Zamawiający odstąpi od dokumentów WZ.

3 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  aby  w   §  3  ust.4  pkt  b  wskazać  (na  etapie  umowy,  w
przypadku oferty na karty) „wartość tankowanego paliwa”? Cena zawarta jest na załączniku do
faktury, a na dowodzie wydania wartość.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość i wprowadza modyfikację projektu umowy.

4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby usunąć zapis par 4 ust. 1.2, par 6 ust. 3.2, gdyż zapisy nie 
są możliwe do spełnienia w odniesieniu do Wykonawcy. Wykonawca dodatkowo zwraca się z 
prośbą o rozpatrzenie usunięcia zapisu w przypadku tego Wykonawcy, który dysponuje siecią 
stacji Paliw na terenie kraju (na etapie umowy, w przypadku oferty na karty);

Odpowiedź: Zapisy  par 4 ust. 1.2 oraz par 6 ust. 3.2 dotyczą potencjalnych Wykonawców dysponujących 
jedną stacją paliw. W przypadku Wykonawców posiadających sieć stacji paliw ww przepisy 
projektu umowy nie mają zastosowania.

5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby doprecyzować zapis par 5 ust. 2 i 3 (na etapie umowy, w 
przypadku oferty na karty), tj.  w zamian za „potwierdzenie dokonanych transakcji” wskazać 
„złącznik” (obrazujący szczegółowo transakcje dokonane w danym okresie rozliczeniowym. 
Potwierdzenia są wydawane po dokonaniu transakcji, nie są złączane do faktury)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację projektu umowy.



Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  zapisów  projektu  umowy  jak  również  wprowadza  następujące
zmiany w SIWZ:

1. Zmiana zapisu SIWZ pkt 3.3.2:
Było:  

Bezgotówkowa  sprzedaż paliw płynnych winna się odbywać na podstawie: kart elektronicznych z
mikroprocesorem  lub  dokumentów  WZ.  W  przypadku  zaproponowania  tankowania
bezgotówkowego w postaci kart elektronicznych koszt wydania kart (30 szt.) ponosi Wykonawca,
natomiast w przypadku wydania duplikatu z tytułu zgubienia, zmiany limitu, kradzieży itp. koszt
ponosi Zamawiający - za odpłatnością wg cennika wydawania kart załączonego do umowy.

Jest:
Bezgotówkowa  sprzedaż paliw płynnych winna się odbywać na podstawie: kart elektronicznych z 
mikroprocesorem lub dokumentów WZ. W przypadku zaproponowania tankowania 
bezgotówkowego w postaci kart elektronicznych koszt wydania kart (min. 30 szt.) ponosi 
Wykonawca.

2. Zamawiający dodaje pkt 14.7 o następującej treści:
W przypadku wyboru przez Wykonawcę rozliczenia tankowanego paliwa w postaci kart 
elektronicznych z mikroprocesorem, Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy 
Zamawiającemu warunki ogólne  dotyczące korzystania z kart.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
dnia 7.11.2017 r.  do godziny 09:00  (otwarcie ofert nastąpi o godz 9:10).

Zatwierdził Dyrektor

   Zdzisław Kulesza


