
 

 
 
 
 

Znak sprawy: DZP/Ełk/1/2022                            Ełk, dnia 2022-06-28 
 
 
 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPROSZENIA 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto,  
o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.),prowadzonego pod nazwą: ”DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA 
POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ  W LUBLINIE FILII W EŁKU.” 
 

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23, 
20-049 Lublin, w związku z pytaniami dotyczącymi treści Zaproszenia – przekazuję treść pytań 
nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej: 

1 
Pytanie nr 1  

 Wykonawca prosi o aktualizację rozporządzenia w zaproszeniu rozdz. IV pkt. 9 oraz w 

formularzu pkt. 8. 

 

Odpowiedź: Potwierdzamy aktualizację. Rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2014r 
 
Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację części zapisu w zaproszeniu rozdz. V pkt. 6 na: 

„……. ceny obowiązujące na stacjach paliw oferenta w momencie zakupu….” 

Zmiana nazewnictwa związana jest z faktem, iż ceny na stacjach paliw zmieniają się nawet kilka 

razy w ciągu dnia. 

Odpowiedź: Tak ,wyrażamy zgodę na modyfikację zapisu w zaproszeniu 
 
Pytanie nr 3  

Czy Zamawiający odstąpi od terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia faktury w 

zaproszeniu rozdz. V pkt. 7, 8 oraz w § 2 ust. 2 wzoru umowy na rzecz 21 lub 30 dni od 

wystawienia faktury? 

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, Wykonawca prosi o naniesienie zmiany w  powyższych 

zapisach. 

Wykonawca nie posiada technicznej możliwości kontroli daty wpływu faktury do 

Zamawiającego, stąd też mogą występowad błędy w obliczaniu terminu liczonego od 

dostarczenia faktury. 

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę. Zmieniono. Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z 
2-tygodniowym okresem rozliczeniowym (od 1 do 15 i od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca) 
od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Filii w Ełku 
 

 



 

Pytanie nr 4  

Wykonawca prosi o potwierdzenie czy zapisy są właściwe, czy w rozdz. VII omyłkowo nie 

zostało dopisane, że dotyczy wskazania ceny ze stacji w odległości 10 km od Filii w Ełku ?  

– ze stacji do 10 km od siedziby Zamawiającego w Ełku. 

Odpowiedź: Zapis właściwy. 
Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza podanie do oferty ceny ogólnie z dnia 28.06.2022 z stacji 

Wykonawcy do 10 km od Zamawiającego? 

Jeżeli tak, to Wykonawca prosi o wprowadzenie zmiany w zaproszeniu rozdz. VII pkt. 2 oraz 

formularz pkt. 4. 

Zdaniem Wykonawcy cena z konkretnej godziny nie zawsze jest możliwa do osiągnięcia 

ponieważ Wykonawca może uzyskad dane jeżeli odbyło się tankowanie o podanej godzinie. 

Natomiast, jeżeli nie zostanie dokonane tankowanie o godzinie 9.00 – brak jest możliwości 

uzyskania potwierdzenia cen  ze stacji paliw o wskazanej godzinie. 

Odpowiedź: Tak. Wykreślono godzinę tankowania. 
 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający odstąpi od podawania wartości netto oraz kwota vat w zaproszeniu rozdz. VII 

pkt. 3 oraz w formularzu  pkt. 1 na rzecz przedstawienia wartości brutto oraz stawki vat 

procentowo? Wykonawca zaznacza, że sprzedaż na stacjach Wykonawcy i rozliczenia z 

klientami również odbywają się po cenach brutto, powiększonych już o należny podatek vat. 

Odpowiedź: Tak. Usunięto wartość netto. 

Pytanie nr 7 

Wykonawca prosi o modyfikację formularza ofertowego w pkt. 1 zgodnie z poniższym: 

“Oferuję realizację przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania określone 

w „Zaproszeniu”. Przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze, a 

zaproponowane rabaty nie powodują obniżenia wartości oferty : 

wartośd brutto oferty:....................... zł,   

słownie  ………………………………………………………………” 

w tym stawka podatku VAT: ……..%.” 

Wykonawca zaznacza, że nie posiada możliwości zagwarantowania Zamawiającemu 

niezmienności cen na stacjach paliw w trakcie obowiązywania umowy, więc tym samym 

Wykonawca nie może byd zobowiązany do rozliczenia z Zamawiającym według cen podanych 

w formularzu. 

Cena ofertowa jest obliczania na podstawie deklarowanej ilości paliw jaką planuje zakupid 

Zamawiający. Wartośd oferty konieczna jest do porównania otrzymanych przez Zamawiającego 

ofert, jednak Wykonawca nie rozlicza się z klientami po cenach zastosowanych w ofercie lecz 

według rzeczywistych zakupionych ilości paliw po cenach widniejących na dystrybutorze w 

momencie zakupu na danej stacji, wartośd pomniejszona ewentualnie o zaproponowany rabat. 

Odpowiedź: Tak. Usunięto wartość netto. 



 

Pytanie nr 8 

Nawiązując do pytania nr 3, Wykonawca prosi o modyfikację terminu płatności w formularzu 

pkt. 2 lit.d na 21 lub 30 dni od wystawienia faktury. 

Odpowiedź: Tak. Zmieniono na 21 dni od wystawienia faktury. 

Pytanie nr 9 

Nawiązując do pytania nr 7, Wykonawca prosi o usunięcie zapisu w formularzu pkt. 12. 

Ceny podane w ofercie nie obowiązują  przez okres trwania umowy. Ceny są aktualne w 

podanym dniu stacji oraz godzinie. 

Odpowiedź: Tak. Usunięto punkt 12. 

Pytanie nr 10 

Wykonawca prosi o modyfikację w §1 ust. 6 wzoru umowy na: 

„Minimalna liczba kart paliwowych wydanych Zamawiającemu wynosi 5 szt., w tym 1 

karta na okaziciela - bez ujęcia nr rejestracyjnego pojazdu. Szczegółowy Wykaz 

samochodów służbowych stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. „ 

Odpowiedź: Tak. Może być na okaziciela. 

 

Pytanie nr 11 

Wykonawca prosi o modyfikację w §1 ust. 8 wzoru umowy na: 

„Do momentu otrzymania karty paliwowej potwierdzeniem tankowania będzie paragon, 

dowód wydania lub dokument wewnętrzny –WZ wystawiony przez Wykonawcę.” 

Wykonawca stosuje dowody wydania, będące wydrukiem z terminala. 

Odpowiedź: Tak. Dopisano dowód wydania. 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekształcenie zapisu §1 ust. 9 wzoru umowy na: 

„W przypadku zagubienia lub kradzieży karty paliwowej Zamawiający zobowiązuje się 

niezwłocznie powiadomid o tym Wykonawcę, korzystając z całodobowego numeru telefonu 

alarmowego ………..  

Informację przekazaną telefonicznie, niezwłocznie należy potwierdzid również poprzez e-mail 

na adres …………………………. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnośd za zakup paliwa utraconą 

kartą paliwową od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego jej utraty.” 

Odpowiedź: Tak. Dopisano, potwierdzid poprzez e-mail. 

 

 

 

 



 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający odstąpi od wystawiania odrębnych faktur a tym samym zmodyfikuje zapis §1 

ust. 10 lit. c  wzoru umowy jeżeli Wykonawca do każdej faktury dołącza załącznik posiadający 

następujące dane : 

 nazwy zakupionych produktów,  

 numery kart flotowych, na które dokonano zakupów,  

 numery rejestracyjne pojazdów,  

 numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje, 

 daty transakcji, 

 ilośd i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług,  

 wartośd (netto i brutto) paliw (towarów i usług), 

 ilośd i cenę zakupionych paliw/towarów i usług , 

 wartośd poszczególnych transakcji brutto i ich sumę, 

 stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient wymaga od 

swoich kierowców podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych)? 

Wykonawca wystawia zbiorczo faktury dla poszczególnych klientów. Powyższe dane pozwalają 

na jednoznaczną weryfikację której jednostki dotyczy dane tankowanie. 

Odpowiedź: Nie zgadzamy się. Odrębne faktury ponieważ jako filia posiadamy własne 

pojazdy. 

Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający dopuści możliwośd przesyłania faktur drogą elektroniczną w wersji pdf na 

wskazane 2 adresy e-mail ? Tym samym dodając stosowny zapis wraz z adresami e-mail w 

umowie § 1 ust. 10  wzoru umowy? 

Odpowiedź: Tak. Dodano adres e-mail. 

Pytanie nr 15 

Nawiązując do pytania nr 13, Wykonawca prosi o modyfikację zapisu § 2 ust. 3 wzoru umowy  

na: 

„Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy zestawienie transakcji faktycznie dokonanych w 

danym okresie rozliczeniowym, zawierające poniższe dane: 

 nazwy zakupionych produktów,  
 numery kart flotowych, na które dokonano zakupów,  
 numery rejestracyjne pojazdów,  
 numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje, 
 daty transakcji, 
 ilośd i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług,  
 wartośd (netto i brutto) paliw (towarów i usług), 
 ilośd i cenę zakupionych paliw/towarów i usług , 
 wartośd poszczególnych transakcji brutto i ich sumę, 

stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient wymaga od swoich 

kierowców podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych)” 

Odpowiedź: Tak. 

 



 

Pytanie nr 16 

Wykonawca zwraca się z prośbą odstąpienia od zapisu § 2 ust. 4 wzoru umowy  ponieważ 

Wykonawca nie posiada możliwości wprowadzenia do systemu, w którym wystawiane są 

faktury – numerów umów klientów, tak aby automatycznie był on widoczny na fakturze. 

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę. Zmieniono brzmienie. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa 

się dokument zawierający wymagania określone przepisami prawa podatkowego. 

 

Pytanie nr 17 

Wykonawca prosi o dołączenie poniższego zapisu w § 2 wzoru umowy :  

„-Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie dokona zapłaty w terminie, WYKONAWCA naliczy odsetki ustawowe 

za każdy dzieo opóźnienia oraz wezwie ZAMAWIAJĄCEGO do niezwłocznego uregulowania 

należności. Ponadto WYKONAWCA, w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, ma prawo 

zablokowad wszystkie Karty Flotowe aż do momentu zapłaty zaległości. Do czasu uregulowania 

należności Karty Flotowe będą umieszczone na liście kart zablokowanych i skuteczne 

posługiwanie się nimi nie będzie możliwe. Odblokowanie Kart Flotowych nastąpi w ciągu 24 

godzin od dnia otrzymania przez WYKONAWCĘ potwierdzenia dokonania zapłaty zaległych 

należności. 

-Wykonawca może odstąpid od umowy, jeżeli Zamawiający zalega z płatnością wynikającą z 

faktur powyżej 30 dni.” 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekształcenie zapisu § 3 ust. 2 lit. e wzoru umowy   zgodnie 

z poniższym: 

„Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialnośd Wykonawca nie uważa się zdarzeo losowych 

(np. brak prądu), modernizacji stacji, wyłączenia, dostaw paliwa na stację, awarii systemu 

obsługi, likwidacji stacji. W przypadku remontu/likwidacji stacji paliw najbliżej siedziby 

Zamawiającego i braku możliwości pobierania paliwa Zamawiający zobowiązuje się tankowad 

na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego. Wykonawca umożliwia 

tankowanie na stacjach Dostawcy na terenie całej Polski więc za możliwe wystąpienie 

wymienionych sytuacji losowych -Wykonawca nie będzie ponosid dodatkowych kosztów czy kar 

umownych.” ? 

Odpowiedź: Tak. Przekształcono zapis. 

Pytanie nr 19 

Dla zachowania równości stron, Wykonawca zwraca się z prośbą o zapisy chroniące również 

Wykonawcę w § 4 wzoru umowy   : 

„W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto 

określonej w § 2 ust. 1.” 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 



 

Pytanie nr 20 

        Wykonawca zwraca się z prośbą odstąpienia od wymogu podanego w zaproszeniu rozdz. V 

pkt. 3 lit. a)  podpunkt 1, ponieważ Wykonawca nie posiada możliwości opisu kart flota zgodnie 

z wymogiem Zamawiającego- w przypadku kart na numery rejestracyjne. 

Karty Flota wyrabiane na numer rejestracyjny pojazdu posiadają w opisie jedynie numer 

rejestracyjny.  

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę na 4 karty z numerem rejestracyjnym i 1 karta na 

okaziciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


