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Warszawa, 2017-10-12 
WZP.270.140.2017 
2017-14121 
 

Do wszystkich Wykonawców 
uczestniczących w postępowaniu 

 
Dotyczy: zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych na „Bezgotówkowy zakup paliw ciekłych produktów pozapaliwowych oraz 
usług przy pomocy dostarczonych kart paliwowych (flotowych) na potrzeby eksploatacji 
samochodów służbowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia”, znak 
sprawy: WZP.270.140.2017. 

 
W związku z wpłynięciem pytań i wniosków od Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu 
w odniesieniu do treści Zapytania ofertowego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia, zwane dalej „Zamawiającym”, przytacza treść pytań i wniosków oraz udziela wyjaśnień.  
 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostarczania kart paliwowych do z 5 do 10 dni 
oraz modyfikacji zapisów §2 ust. 5-7 umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczania kart paliwowych z 5 do 10 dni 
oraz dokonuje modyfikacji postanowień § 2 ust. 4-6 Umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 do 
Zapytania ofertowego, nadając im brzmienie: 
4. W razie stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Kart lub ich niezgodności z Załącznikiem nr 1 

do Umowy, Zamawiający ma prawo odmowy ich odbioru, a na Wykonawcy ciąży obowiązek 
dostarczenia Kart wolnych od wad w terminie 10 Dni roboczych od dnia skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa odmowy odbioru Kart. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości Kart w ramach 
przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
dodatkowej Karty bez pobierania opłaty za jej wydanie, w terminie 10 Dni roboczych od dnia 
złożenia zamówienia przez Zamawiającego przesłanego na adres poczty elektronicznej 
wskazany w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

6. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania którejkolwiek z Kart lub w przypadku utraty 
którejkolwiek z Kart, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia duplikatu Karty, bez 
pobierania opłaty za jej ponowne wydanie, w ciągu 10 Dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego tego faktu na adres poczty elektronicznej wskazany w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

 
Pytanie 2. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu §2 ust. 3 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 wyraża zgodę na usunięcie postanowienia §2 ust. 3 Umowy. 
 
Pytanie 3. 
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. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia w § 6 ust. 1 Umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 
do Zapytania ofertowego, nadając mu brzmienie: 
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów określonych 

odpowiednio w § 2 ust. 1, 4, 5 lub 6 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia 
Wykonawcy karami umownymi w wysokości 0,2% wartości maksymalnej ceny brutto, o której 
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności 21 dni od daty wystawienia 
faktury VAT? (§3 ust. 3 wzoru umowy)?  
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 nie dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności. 
 
Pytanie 5. 
Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §3 ust. 4 wzoru umowy. Przez wzgląd na dwa okresy 
rozliczeniowe oraz obsługiwany elektroniczny program rozliczeniowy, Wykonawca nie ma 
możliwości wystawiania faktur w innym okresach niż te, które oferuje. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego postanowienia. 
 
Jednocześnie, Zamawiający udostępnia plik zawierający nowe brzmienie i tekst jednolity 
Wzoru umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 
 
Załączniki:  

1. Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy zmodyfikowany w dniu 2017-10-12 
 
 

wz. Dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia 

 

(-) Paweł Masiarz 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 


