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PYTANIA I ODPOWIEDZI  
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

 
„Dostawy paliw w okresie 3 lat” 

 
 Numer sprawy: TP/245/2021 

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na: „Dostawy paliw w okresie 3 lat” numer sprawy: TP/245/2021 Świętokrzyskie Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  zgodnie z Art. 284 ust. 6 
ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi. 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 
  
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korzystanie ze stacji paliw nr  SP 801 odległej o 2 km od  
oddziału przy ul. Kolejowej 132  czynnej w godzinach 6-22 lub  ze stacji paliw  nr 7612  
Opatkowice odległej o 19,3 km czynnej 24h? (zadanie nr 3)   

 
 Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie ze stacji paliw czynnych  
krócej  niż  24 godziny na dobę oraz na korzystanie ze stacji  położonych o promieniu większym 
niż 7 km od siedziby oddziału. 
 
Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na korzystanie ze stacji paliw  nr 7680 Strawczyn ul. 
Żeromskiego 1A odległej o 11,1  km od  oddziału czynnej 24H (zadanie nr 18)?   

 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie ze stacji paliw odległej o 11,1  
km od  oddziału i tym samym podtrzymuje zapis SWZ pkt VII ppkt 3. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na korzystanie ze stacji paliw  nr 7404  Żabiec ul. Żabiec 4 
odległej o 7,8 km od  oddziału (zadanie nr 22)?  
  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie ze stacji paliw położonej o 
promieniu większym niż 7 km od siedziby oddziału. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 2 ust 7 poprzez dodanie zapisu o 
następującej treści:,, Za dzień zapłaty należy uznać dzień obciążenia rachunku bankowego 
Wystawcy/Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu , a tym samym 
podtrzymuje zapis w umowie. 



Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  odstąpienie od zapisów w § 5 ust 1 lit. b) poprzez 
odstąpienia od kary umownej   i zaakceptowania  procedury reklamacyjnej jaka funkcjonuje u 
Wykonawcy : 
„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. 
W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez 
Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. 
W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub 
odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga 
zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub 
Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania 
tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi 
szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka 
postępowania na drodze sądowej”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe odstąpienia.  

 
Pytanie nr 6 
Czy w formularzu ofertowym upust możemy zawrzeć w formie pieniężnej, a nie procentowej? 
Program kasowy na stacjach Lotos uwzględnia jedynie upust podawany w formie kwotowej, 
a nie procentowej. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 
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