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BPR SPZOZ/ZP/01/2019                                              Sanok, dnia  21 styczeń  2019r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
dotyczy: postępowania nr  BPR/PN/01/2019 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego    na dostawę paliw różnych dla Bieszczadzkiego Pogotowia 
Ratunkowego SPZOZ w Sanoku 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 
dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po 
podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej 
karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza  

 
Pytanie 2: 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wskazany w § 1 ust. 2, jeśli Wykonawca w 
Ustrzykach Dolnych posiada jedną stację paliw, która w trakcie czasu obowiązywania 
umowy prawdopodobnie będzie modernizowana i może nastąpić częściowe lub całkowite 
wyłączenie w czasie modernizowania. Wykonawca nie ogranicza lokalizacyjnie Zamawia-
jącego co do jednej stacji paliw, przy czym wskazuje, że do najbliższej stacji od stacji 
przewidzianej do modernizacji znajduje się w odległości 23,7 km? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza  

 
Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu w § 3 ust. 1, gdyż w 
przypadku używania kart paliwowych stosowany jest załącznik nr. 4? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza  
 

Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia w § 4 ust. 2 od narzucenia minimal-
nej wysokości rabatu dla Zamawiającego, gdyż ogranicza to potencjalnych oferentów? 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ  
 

Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 6 tiret pierwszy na następujący za-
pis: „Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej 
sprzedaży produktów i usług na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wyko-
nawcy.”? 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ  
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Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu w § 6 tiret drugi, gdyż w 
przypadku odroczonego terminu płatności Zamawiający jest zobligowany do termino-
wego uregulowania zaległości zgodnie z zapisami umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ  
 

Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze 
oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwo-
wych Wykonawcy -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany 
regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 
Odpowiedź: Tak,  Zamawiający  dopuszcza.  
 

 
 

ZMIANY W SIWZ  
 
XVIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Miejsce składania ofert: 

Budynek BPR SPZOZ w Sanoku ul. Jezierskiego  21 – SEKRETARIAT 
2.   Termin składania ofert: 
      do dnia 25.01.2019 r. godz. 10.00 
3.   Miejsce i termin otwarcie ofert: 
      Budynek BPR SPZOZ w Sanoku ul. Jezierskiego  21 

Dnia 25.01.2019 r. godz. 11.00 
 
 

UWAGA!!! 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia. 

Z poważaniem 

 


