
 

 
1 

Warszawa, 2016-08-24 

WZP.221.108.2016 

2016-09649 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Bezgotówkowy zakup 

paliw ciekłych oraz produktów pozapaliwowych i usług przy pomocy dostarczonych kart paliwowych 

(flotowych) na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia. Znak sprawy: WZP.221.108.2016 

 

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawców dotyczących Zapytania ofertowego, Zamawiający 

przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie 1: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie od wymogu w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 8 

możliwości korzystania z systemu ViaTOLL z wykorzystaniem urządzenia viaAUTO. 

Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od wymogu określonego w pkt 8 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do zapytania 

ofertowego w zakresie treści pkt 8. Ujednolicona treść dokumentów znajduje się w załączeniu. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostarczania kart paliwowych do z 5 do 10 dni oraz 

modyfikacji zapisów §2 ust. 4-5 oraz 7-8 umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostarczenia kart paliwowych oraz na modyfikację 

zapisów § 2 ust. 4-5 oraz 7-8 umowy. 

 

Pytanie 3: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu §2 ust. 2 umowy. Wykonawca ma określony termin na 

dostarczenie Zamawiającemu kart, który jasno określa termin ich dostarczenia. Natomiast trudno dokładnie 

określić Wykonawcy terminu przez wzgląd na dostarczanie listów przez Urząd Pocztowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego tj. usuwa zapis § 2 ust. 2 

z treści umowy. Ujednolicona treść Wzoru umowy znajduje się w załączeniu.  
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Pytanie 4: 

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu § 6 ust. 1 umowy? Wykonawca dokona wszelkich starań 

aby karty były wysłane w terminie, jednak nie może odpowiadać i ponosić kar z tego tytułu wynikających 

z opóźnienia za dostarczanie listów przez Urząd Pocztowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 6 ust. 1 umowy. 

 

Jednocześnie, w związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści Zapytania 

ofertowego, Zamawiający dokonuje następującej zmiany: 

1. Zamawiający wykreśla zapis z pkt 11 lit c) z treści Zapytania ofertowego. 

2. Punkt 13 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

„13. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

1) osobiście lub przesłać na adres : Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, pokój 127, piętro I; 

lub 

2) w postaci elektronicznej na adres e-mail : a.sadlo@csioz.gov.pl; 

lub 

3) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2016-08-30, do godziny 12:00.” 

 
 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 
(-) Piotr Szymański 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 
 

 

Załączniki: 

1. Ujednolicona treść Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
2. Ujednolicona treść Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularza „Oferta”. 
3. Ujednolicona treść Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy.  

 

Sporządził: Sadło Aleksandra 


