
 
 
 
 
 

 
Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS 

Regon 330904973 
NIP 669-21-91-946 

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001 
 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

Certyfikat Jakości 
ISO 9001-2015 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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Koszalin, 10.08.2021 r. 
M-2375-90/2021 
 

Do oferentów 
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego nr M-2375-90/2021 na „Zakup i sukcesywna dostawa  paliw 
płynnych na potrzeby pojazdów i innych urządzeń gospodarczych napędzanych silnikami 
spalinowymi należących do SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”. 

 
Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu §4 ust. 7 wzoru umowy na: 
„Dowód wydania zawiera informacje: 

- nr karty, na którą dokonywana była transakcja, 
- nr rejestracyjny samochodu, 

- ilość wydanego paliwa, 
- Wartość wydanego paliwa, 
- Data i godzina transakcji 

- dokładny adres stacji paliw” 
Informujemy, że jeden egzemplarz dowodu wydania pozostaje na stacji paliw, natomiast drugi zostaje 
wydany Zamawiającemu. Dowód wydania nie jest podpisywany przez pracownika stacji paliw, ponieważ 
przy użyciu kart paliwowych, zakup autoryzowany jest kodem PIN. 
W związku z powyższym wydawany na stacji dowód wydania, a w następstwie faktura VAT, są 
jedynymi dokumentami potwierdzającymi, ilość, rodzaj, wartość oraz datę zakupu paliwa. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust. 7. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ofertę złożył Wykonawca oferujący sprzedaż paliw za pomocą 
elektronicznych kart paliwowych flota, tym samym dodając zapis we wzorze umowy „Bezgotówkowy 
zakup paliw odbywać się będzie przy użyciu elektronicznych kart paliwowych”? 
Informujemy, że Karty posiadają indywidualne zabezpieczenie kodem PIN i wydawane są bezpłatnie po 
spisaniu umowy, na podstawie stosownych wniosków do 15 dni roboczych. Karty wystawiane są na 
nazwisko kierowcy, magazyn, sprzęt gospodarczy itp. lub na numer rejestracyjny samochodu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis został dodany do umowy jako  § 2 ust. 7.  
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu §5 ust. 4 lit. e słowa „adres” oraz  §5 ust. 4 lit. 
a „godzina” ? 
Informujemy, że adres stacji paliw oraz godzina widoczne są na dowodzie wydania (paragonie), 
natomiast załącznik do faktury zawiera miejscowość i numer stacji paliw. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 4. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający przychyli się do zmiany zapisu §5 ust. 3 wzoru umowy na: „Dokonane zakupy 
rozliczane będą za okresy rozliczeniowe od 1do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia 
miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego”. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 3. 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający przychyli się do zmiany zapisu §5 ust. 2 wzoru umowy na: „Dostawy paliw będą 
rozliczane na podstawie zbiorczo wystawionej faktury wraz z dołączonym raportem transakcji za dany 
okres rozliczeniowy”. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 2. 
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Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia faktury 
VAT ? (§ 5 ust. 5 ) ? 
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 od dnia wystawienia faktury jest terminem konkretnym  
i jasnym dla obu stron, co wyklucza wystawianie do każdej faktury noty korygującej do terminu zapłaty. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 5. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §5 ust. 6 wzoru umowy na treści: „Za termin 
dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży Paliw na konto 
Wykonawcy”. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o usunięcie zapisu §5 ust. 7 wzoru umowy, gdyż nie każdy program rozliczeniowy Wykonawcy 
daje możliwość wprowadzania dodatkowych danych np. numerem umowy. Zamawiający otrzymując 
fakturę sam opisuje fakturę z zaznaczeniem numery umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis. 
 
Pytanie nr 10 
Wykonawca prosi o dodanie kolejnego ustępu 9 do §5 wzoru umowy o treści: 
„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. " 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis do § 5. 
 
Pytanie nr 11 
Wykonawca prosi o dodanie kolejnego ustępu 10 do §5 wzoru umowy o 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: Zamawiający dodaje zapis do § 5. 
 
Pytanie nr 12 
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §6 ust. 6 wzoru umowy na: „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”. 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis do § 6. 
 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający usunie zapis §6 ust. 4 wzoru umowy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty  
z Wykonawcą, który oferuje wgląd na każdej stacji paliw w świadectwa jakości paliw ? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis w §6 ust. 4. 
 
Pytanie nr 14 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu §6 ust. 3 wzoru umowy: 
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a) „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto. 
b) „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: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 15 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu propozycji §6 ust. 3 lit. b wzoru umowy o treści: „Za 
przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń losowych (np. brak 
prądu), modernizacji stacji, wyłączenia stacji, 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: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 16 
Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §6 ust. 9 wzoru umowy. Zamawiający określając termin płatności 
ma przestrzegać zapisu w umowie. Wykonawca również ma określone terminy, więc nie może 
kredytować Zamawiającego, dlatego też w przypadku nie zachowania określonego terminu płatności 
musi zablokować karty paliwowe do czasu otrzymania przelewu za pobrane paliwo w danym okresie 
rozliczeniowym 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis w §6 ust. 9. 
 
Pytanie nr 17 
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §6 ust. 10 wzoru umowy na: „Wykonawca może wypowiedzieć 
umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres 
dłuższy niż jeden miesiąc” 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisu §4 ust. 2 wzoru umowy na: „Wykonawca 
dopuszcza realizację zapisów Umowy na wszystkich stacjach paliw ……. na terenie całego kraju  
w przypadku, gdy tankowanie paliwa na stacji Wykonawcy określonej w ust. 1 lit. a i b będzie 
niemożliwe z powodu awarii, dostaw paliwa na stację, modernizacji stacji, wyłączenia ze sprzedaży 
stacji paliw lub wyjazdów służbowych do innych miejscowości” ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający akceptuje poniższe dane zawarte w przesyłanym załączniku do faktury: 
„Szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych kierowców na karty flotowe 
zamieszczane są w załączniku przekazywanym z każdą fakturą zbiorczą. 
Załącznik do faktury zawiera:  
• 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, 
• ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług,  
• wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług), 
• ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług , 
• wartość 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: Zamawiający akceptuje. 
 

Elżbieta Czeszewska 
……………………………………….. 

Dyrektor 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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