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ZPU.02/ZPU 42-2021       Warszawa, dnia 08.06.2021 r. 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na: „Zakup paliwa, 

akcesoriów samochodowych oraz usługi mycia pojazdów będących w dyspozycji Szpitala 

Czerniakowskiego  sp. z o.o.”. 

 

Pytanie nr 1 

Przez wzgląd na wypadające Święto 3 czerwca oraz okres urlopowy 4 czerwca, czy Zamawiający 

przychyli się do prośby wydłużenia terminu składania ofert na 9 czerwca 2021 r.? Pozwoli to na złożenie 

większej ilości konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert. 

 

Pytanie nr 2   

W odniesieniu do formularza ofertowego, Wykonawca prosi o usunięcie narzuconego pod tabelą 

upustu w wysokości 1 % (** rabat 1 % o który zostanie pomniejszona cena każdego nabytego litra 

paliwa, w stosunku do ceny oferowanej w danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu). Wykonawca 

informuje, że sam powinien określić wartość upustu dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie „1%” narzuconego pod tabelą – wartość 

rabatu określa Wykonawca zgodnie z tabelą w formularzu oferty.   

 

Pytanie nr 3 

Wykonawca zwraca się z prośbą wydłużenia wyrobienia i dostarczenia kart flota z terminu 7 dni 

od dnia zawarcia umowy na termin 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia do Wykonawcy 

(pkt 3 ppkt 2 formularza ofertowego oraz §5 ust. 1 pkt 2 umowy). 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wyrobienia i dostarczenia 

kart.   

 

Pytanie nr 4 

W odniesieniu do zapisu §3 ust. 4 wzoru umowy czy Zamawiający doprecyzuje okresy 

rozliczeniowe w przypadku Wykonawcy wystawiającego faktury dwa razy w miesiącu?: „w przypadku 

elektronicznych kart paliwowych: Za sprzedane paliwo Sprzedawca będzie wystawiał faktury zbiorcze 

dwa razy w miesiącu: od 1do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu 

okresu wraz z załączonym wykazem transakcji. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu 

rozliczeniowego”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur dwa razy w miesiącu, zapisy zgodnie 

z wzorem umowy.    

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia 

faktury VAT ? (§3 ust. 6 pkt 1 wzoru umowy) ?  

Termin 60 dni jest terminem zbyt długim, ponadto w oferowanym systemie rozliczania transakcji 

bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak 

możliwości rejestrowania daty wpływu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Termin liczony 
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od dnia wystawienia faktury jest terminem konkretnym i jasnym dla obu stron, co wyklucza wystawianie 

do każdej faktury noty korygującej do terminu zapłaty. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmiany terminu płatności na 30 dni od daty 

wystawienia faktury.  

 

Pytanie nr 6 

Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §3 ust. 6 pkt 3 wzoru umowy na: „Jeżeli Zamawiający 

nie dokona zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia 

oraz wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. Niezależnie 

od powyższego,  w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Wykonawca ma prawo zablokować 

wszystkie Karty Flotowe Zamawiającego,  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 nie może zezwalać na dokonywanie dalszych transakcji w przypadku braku 

uiszczenia opłat za zatankowane paliwo. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis §3 ust. 6 pkt 3 wzoru umowy poprzez usunięcie.   

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §3 ust. 7 wzoru umowy z treści: „Za termin 

zapłaty Strony przyjmują termin obciążenia konta Zamawiającego poleceniem dokonania przelewu 

na rzecz Wykonawcy” na treści: „Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności 

z tytułu dokonanej sprzedaży Paliw na konto Wykonawcy. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §3 ust. 7 wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 8 

W celu zachowania równości dla obu stron, Wykonawca prosi o modyfikacje zapisów wzoru 

umowy: 

§7 ust. 1 a) na: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto”. 

§7 ust. 2 b) na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% od niezrealizowanej części wartości umowy 

brutto”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §7 ust. 1 wzoru umowy.   

 

Pytanie nr 9  

Wykonawca prosi o dodanie zapisu do §7 kolejnego ustępu o treści: „Za przyczyny 

za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń losowych (np. brak prądu), 

modernizacji stacji, wyłączenia, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi. W przypadku 

wystąpienia w.w. zdarzeń, Zamawiający zobowiązuje się tankować na kolejnej stacji znajdującej 

się najbliżej siedziby Zamawiającego niezależnie od zakresu km. Wykonawca z tego tytułu nie będzie 

ponosił kar finansowych”. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do §7 kolejnego ustępu.   
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Pytanie nr 10  

Wykonawca prosi o dopisanie kolejnego ppkt do §7 ust. 4  wzoru umowy: „Wykonawca może 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą 

wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc” 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie kolejnego ppkt do §7 ust. 4  wzoru 

umowy.    

 

Pytanie nr 11 

Wykonawca zwraca się z prośbą usunięcia zapisu §8 ust. 2 wzoru umowy. Zakaz cesji niesie 

za sobą podwyższone ryzyko wystąpienia problemów z płynnością finansową, w związku 

z tym Wykonawca nie akceptuje takiego zapisu. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie §8 ust. 2 wzoru umowy.   

 

Pytanie nr 12 

Wykonawca prosi o dopisanie do §7 ust. 4 zapisu: „…..po pozytywnym rozpatrzeniu procedury 

reklamacyjnej u Wykonawcy. 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 do wysokości udokumentowanej odpowiednimi 

rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka 

postępowania na drodze sądowej. 

 Zamawiający nie może po samym „stwierdzeniu” złej jakości paliw wypowiedzieć umowę. Winno 

być to poparte badaniami przy zastosowaniu procedury reklamacyjnej. Dodatkowo Wykonawca 

informuje, że na każdej stacji do wglądu każdego Zamawiającego udostępnia świadectwa jakości paliw.  

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego zapisu do §7 ust. 4 wzoru 

umowy.    
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