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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: 

Zakup oleju napędowego 

dla pojazdów pogotowia ratunkowego 
Nr sprawy 37/ZP/18

Dyrekcja  Powiatowego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach  i  Wodzisławiu  Śląskim

informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania

Pytanie nr 1
Czy  Kupujący  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: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2
Czy Kupujący dokona modyfikacji zapisu dotyczącego procedury reklamacyjnej w §5 wzoru umowy na: 
„Sprzedawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. 
W  celu  naprawienia  ewentualnych  szkód  Sprzedawca,  po  pisemnym  zawiadomieniu  przez  Kupującego  o
podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
reklamacji  Sprzedawca  wyda  decyzję  o  uznaniu  lub  odrzuceniu  zgłoszonej  reklamacji.  W  przypadku  gdy
rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Kupującego
lub  Operatora  stacji  paliw,  Sprzedawca  rozpatrzy  reklamacje  w  terminie  14  dni  od  dnia  uzyskania  tych
informacji.  W  przypadku  uznania  roszczenia  Kupującego  Sprzedawca  naprawi  szkodę  do  wysokości
udokumentowanej  odpowiednimi  rachunkami/fakturami.  Zakończenie  postępowania  reklamacyjnego  u
Sprzedawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3
Sprzedawca prosi o modyfikacji zapisu §6 wzoru umowy na: 
„Sprzedawca  zobowiązuje  się  zapłacić  Kupującemu  karę  umowną  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  przez
Sprzedawcę z przyczyn niezależnych od Kupującego w wysokości  10% od niezrealizowanej części wartości
umowy brutto określonej w §2 ust. 1. Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca nie uważa się
remontu stacji, dostaw paliwa na stację, awarii. Z tego tytułu Sprzedawca nie będzie ponosił kar.  Sprzedawca
daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających  dokonywanie transakcji
przy użyciu kart paliwowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku ewentualnej  modernizacji lub wyłączenia ze
sprzedaży  danej  stacji  Kupujący  dokonywać  będzie  transakcji  na  innej  stacji  paliw  Sprzedawcy położonej
najbliżej  siedziby  stacji  wyłączonej  lub  modernizowanej–  przy  czym  nie  koniecznie  może  być  to  stacja
całodobowa. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
przez  Kupującego  z  przyczyn  niezależnych  od  Sprzedawcy  w  wysokości  10%  od  niezrealizowanej  części
wartości  umowy brutto  określonej  w §2  ust.  1.  Strona  występująca  z  żądaniem wypłacenia  kary  umownej
wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnej kary umownej”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 4
Sprzedawca  prosi  o  modyfikację  zapisów  SIWZ  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  dysponowania
stacjami paliw z:

„Stacje paliwowe na których dokonywane będzie tankowanie paliwa powinny znajdować się na terenie miasta

Wodzisław Śląski oraz Rydułtowy - przynajmniej jedna stacja na terenie miasta lub w odległości nie większej

niż 5 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski i ul. Plebiscytowa 47, 44-280

Rydułtowy” 

Na: „Stacje paliwowe na których dokonywane będzie tankowanie paliwa powinny znajdować się do 12 km od

siedziby Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulega termin składania ofert. Nowy termin składania ofert: 25.10.18

godzina 10:00, otwarcie ofert: 25.10.18 godzina 10:30. 

Z poważaniem


