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   Opole Lubelskie, dnia 7 września 2017 roku 
A.AT. 381/10/2017 
 
                                                                               Wszyscy Wykonawcy, 
  uczestniczący w przedmiotowym postepowaniu 

   
  

Dotyczy:   postępowania pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych dla taboru samochodowego PCZ Sp.  o.o. 

 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Opolu Lubelskim informuje, że w postępowaniu przetargowym  
na sukcesywny zakup paliw płynnych dla taboru samochodowego PCZ Sp.  o.o. wpłynęły pytania, na które zgodnie 
z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), 
Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi: 

 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu 
kart paliwowych - mikroprocesorowych kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały  
w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu 
umowy i 15 dni roboczych od 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.), w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł 
netto? 
Odpowiedź: NIE, zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 2 
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 
(wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 
Odpowiedź: NIE, zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 3 
W odniesieniu do zapisów SIWZ, 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 (dotyczy także zapisu par 3 ust. 9 wzoru umowy) dokonywać transakcji na innej stacji 
paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji 
umowy może zaistnieć taka ewentualność - dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)? 
Przy powyższym informujemy, że nie wszystkie stacje Wykonawcy w kraju działają w systemie całodobowym, 
czy zatem Zamawiający akceptuje taką sytuację? 
Odpowiedź: NIE, zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady 
kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia? 
Odpowiedź: NIE. 
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Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w SIWZ i projekcie umowy:§ 4 ust. 1 - zmienić zapis na: „Bezgotówkowa 
sprzedaż paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach/ sieci paliw 
Wykonawcy - za pomocą kart paliwowych Wykonawcy wydanych Zamawiającemu. Pracownik Zamawiającego 
tankujący paliwo do pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia 
właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma 
dowód wydania (wydruk z terminala)”? 
Odpowiedź: NIE, zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 6 
§ 4 ust. 2 - wykreślić zapis i zastąpić go zapisem: „Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach 
obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu 
stałego opustu w wysokości na paliwa (od ceny brutto)?” 
Odpowiedź: NIE, zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 7 
§ 4 ust. 3 - zmienić okres rozliczeniowy na okresy dwutygodniowe wprowadzając zapis: „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 okresu rozliczeniowego.”? 
Odpowiedź: NIE, zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 8 
§ 4 ust. 4 - zmienić termin płatności na „21 od daty wystawienia faktury”? W oferowanym systemie 
rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia 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. E-faktura umieszczana jest na 
specjalnie przeznaczonym Portalu. 
Odpowiedź: NIE, zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 9 
§ 4 ust. 5 - zmienić zapis na:” za datę zapłaty przyjmuje się uznanie konta bankowego Wykonawcy”? 
Odpowiedź: NIE, zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 10 
§ 4 ust. 6 - dodać na końcu zapisu „za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
Odpowiedź: NIE, zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 11 
§ 7 - 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: NIE, zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 12 - Dotyczy pkt. V.1.2.3 zdolności technicznej dla zadania nr 2. 
Czy zamawiający dopuszcza odległość 10,5 km ( wg google maps) od Stacji Paliw do miejsca garażowania 
pojazdów Zamawiającego? 
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w Rozdziale V WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  
w zakresie warunku „zdolności techniczna lub zawodowa” w ten sposób że, wykreśla się dotychczasowe brzmienie 
pkt. 1.2.3 w to miejsce wprowadza się poniższy zapis: 

„ 1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:  
DLA ZADANIA NR 1  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że posiada stację paliw 
wyposażoną w dystrybutory umożliwiające tankowanie paliw objętych zamówieniem w odległości 
drogowej do 11 km od miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego tj. ul. Szpitalna 9, 24-300 Opole 
Lubelskie. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada dystrybutorów do tankowania wszystkich paliw objętych 
zamówieniem na jednej stacji a posiada wszystkie dystrybutory na kilku swoich stacjach i są one 
zlokalizowane w odległości drogowej do 10 km od miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego  
tj. ul. Szpitalna 9, 24-300 Opole Lubelskie, to Wykonawca podaje adres i odległość do najdalej położonej 
stacji paliw od miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego. 

DLA ZADANIA NR 2 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że posiada stację paliw 
wyposażoną w dystrybutory umożliwiające tankowanie paliw objętych zamówieniem w odległości 
drogowej do 11 km od miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego tj. ul. Fabryczna 18,  
24-320 Poniatowa W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada dystrybutorów do tankowania wszystkich 
paliw objętych zamówieniem na jednej stacji a posiada wszystkie dystrybutory na kilku swoich stacjach i 
są one zlokalizowane w odległości drogowej do 10 km od miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego 
tj. ul. Fabryczna 18, 24-320 Poniatowa, to Wykonawca podaje adres i odległość do najdalej położonej 
stacji paliw od miejsca garażowania pojazdów Zamawiającego.” 

 
W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert,  
tj.: na 13 września 2017 roku godz. 14:00 i 14:15 (odpowiednio składanie i otwarcie ofert). 
 
Ponadto informujemy, że powyższe informacje zamieszczone zostaną w dniu dzisiejszym na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
Podpisy komisji przetargowej: 

1. Robert Kiełbasa   …………………………………………… 

2. Marta Sola   …………………………………………… 

3. Mirosław Ciszewski  …………………………………………… 

 
 
Prezes Zarządu – Kamila Ćwik 
 
 

 
        ………………………………………………………….. 
         

Wiceprezes Zarządu – Dariusz Koziński 
 
 
 

………………………………………………………….. 

 


