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Zielona Góra, 23 grudnia 2021 r. 

 

Zamawiający: 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Zielonej Górze 

 

Wszyscy zainteresowani/strona internetowa  

 

INFORMACJA  

 

Dotyczy: „Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej” - nr postępowania: ZP/01/2021 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ. W związku z tym, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, ze zm. – dalej: ustawa PZP) udostępnia treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie nr 1. 

W odniesieniu do zapisów SWZ i umowy, 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 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)? 

Odpowiedź: tak, Zamawiający akceptuje taką sytuację. 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający, dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy 

użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 7 dni roboczych od 

przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego na dedykowanym portalu 

internetowym, do którego Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu umowy, lub przedłożenia 

wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia 

nowej karty? 

Wykonawca nie ma możliwości zapewnienia rozliczeń z odroczonym terminem płatności i warunkami 

handlowymi zawartymi w umowie przed otrzymaniem przez Zamawiającego kart paliwowych. 

Z uwagi na termin składania ofert w II połowie grudnia Wykonawca informuje, iż realizacja zamówienia 

od 01.01.2022 r. i wydanie kart do tego czasu nie będzie możliwe. Karty będą wydane po podpisaniu 
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umowy i złożeniu zamówienia na portalu - zgodnie z powyższym w ciągu do 7 dni roboczych od ich 

zamówienia. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 3. 

Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy Wykonawcy oraz ogólne warunki korzystania z kart 

flotowych w przypadku wyboru oferty Wykonawcy?  

Wyrażenie zgody na to zapytanie warunkuje złożenie oferty przez Wykonawcę. 

Wzór umowy Wykonawca przedstawia w załączeniu. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zaakceptuje. 

Pytanie nr 4. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert na dzień 30.12.2021 r. ? 

Wykonawca kieruje prośbę do Zamawiającego ze względu na dużą ilość postępowań przetargowych 

oraz sytuację pandemiczną. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 


