
Częstochowa, dnia 24.03.2016r 
 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na „Dostawę paliw płynnych”  
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.zsm.czest.pl w dniu 18.03.2016  
. 
W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego  
Zapytania ofertowego, Zamawiający SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 
ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa przekazuje treść wyjaśnień: 
 
 

1. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość realizacji zamówienia przy użyciu kart paliwowych 
dopuszcza również zbiorcze fakturowanie, oraz zaakceptuje 7-dniowy termin wydania kart? 

Wykonawca wyda Zamawiającemu komplet kart wystawionych na numery rejestracyjne pojazdów (lub 
imienne, lub na Okaziciela) i zabezpieczonych kodem PIN. Na stacji pracownik Zamawiającego 
potwierdza zakup kodem PIN i otrzymuje potwierdzenie w postaci kwitu WZ.  

Wykonawca wyda karty bezpłatnie, w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania niezbędnych 
informacji (wykazu pojazdów lub upoważnionych osób), oraz zapewni możliwość wydania kart 
dodatkowych / nowych / kolejnych również bezpłatnie.  

Wykonawca na podstawie elektronicznego zapisu transakcji wystawia zbiorcze faktury VAT. 
Wykonawca proponuje fakturowanie dwa razy w miesiącu – za okresy od 1 do 15 dnia miesiąca, oraz 
od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Faktura zawiera w swojej treści wykaz transakcji dokonanych w 
danym okresie rozliczeniowym. 

Zamawiający ma dodatkowo stały dostęp do prowadzonego rejestru transakcji za pośrednictwem 
konta internetowego (login i hasło zostanie przesłane po zawarciu umowy). 

Odpowiedź: TAK 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie terminu płatności 21 dni od daty wystawienia 
faktury? 

Wykonawca z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury w siedzibie 
Zamawiającego nie stosuje terminów określanych w oparciu o datę doręczenia faktury. Ponad to, 
Wykonawca na fakturze umieszcza wymaganą datę płatności (w chwili wystawienia faktury nie jest 
znana data jej doręczenia, więc nie można umieścić na fakturze prawidłowej daty płatności). 
Wykonawca, z uwagi na powyższe prosi o dopuszczenie powszechnie stosowanego terminu – 21 dni 
od daty wystawienia faktury. 

Odpowiedź: TAK 

3. Czy Zamawiający, mając na uwadze możliwość otrzymania większej liczby ofert odstąpi od 
konieczności dostaw oleju napędowego do siedziby Zamawiającego? 

Większość Oferentów ma możliwość zaproponowania zaopatrzenia Zamawiającego jednym kanałem 
sprzedaży – na stacjach lub w dostawie hurtowej. Zamawiający rozdzielając oba obszary ma 
możliwość otrzymania większej liczby ofert i bardziej konkurencyjnych cen przy zakupach na stacjach 
– oferty będą mogli złożyć również Wykonawcy nie mający możliwość dostarczenia paliwa do siedziby 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: NIE 

4. Czy Zamawiający zaakceptuje dane umieszczane na fakturze przez Wykonawcę oraz 
elektroniczny raport ze szczegółowym wykazem transakcji? 

Faktura zawiera w swojej treści wykaz transakcji z podziałem na karty. Każdy zakup jest opisany 
miejscem transakcji, numerem rejestracyjnym pojazdu, imieniem i nazwiskiem (w przypadku karty 
imiennej), stanem licznika (opcjonalnie), rodzajem kupionego paliwa, ilością, ceną jednostkową przed 
rabatem, ceną jednostkową po rabacie, wartością netto, brutto oraz stawką i kwotą VAT. 

Dodatkowo Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail z plikiem zawierającym szczegółowy wykaz 
transakcji ujętych na fakturze. Transakcje są opisane datami i godzinami każdego zakupu. 

http://www.zsm.czest.pl/


Wykonawca pragnie przy tym zaznaczyć, że na fakturze nie będą znajdowały się podpisy kierowców, 
ale kierowcy mogą podpisywać potwierdzenia transakcji wydawane na stacji – kwit WZ wydawany po 
każdym zakupie również zawiera datę i godzinę, numer rejestracyjny, adres stacji, rodzaj i ilość paliwa 
a także wartość brutto transakcji. 

Odpowiedź: TAK 

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do umowy Regulaminu Sprzedaży 
Bezgotówkowej Wykonawcy, z zastrzeżeniem że Regulamin obowiązuje tylko w kwestach 
nieuregulowanych, a umowa oraz Opis Przedmiotu Zamówienia mają pierwszeństwo?  

Odpowiedź: TAK 

6. Czy Zamawiający, w odniesieniu do kar umownych, dopuszcza możliwość dodania w 
dodatkowego zdania „Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych strona występująca z 
żądaniem zapłaty wystawi na rzecz drugiej strony notę obciążeniową”? 

Odpowiedź: TAK 

7. Czy Zamawiający zastąpi słowa „z przyczyn niezależnych od Zamawiającego” zwrotem „z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy”, przyjmując że podstawą naliczenia kary umownej jest wina 
jednej ze stron nie, zaś brak winy drugiej strony umowy? 

Odpowiedź: TAK 

8. Czy Zamawiający zachowując równość w traktowaniu stron umowy wprowadzi kary umowne 
obciążające Zamawiającego? 

Proponuję „Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, zapłaci on 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia”  

Odpowiedź: NIE 
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