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Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w
                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia

               wg rozdzielnika     

Nr sprawy: NOZ – 23 / 13

Dotyczy:  Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR  SP ZOZ w Lublinie paliwami 
płynnymi

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję 
następujące wyjaśnienia:     

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart 
paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych  zaakceptuje opłaty za karty:
w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?
2.  Czy zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków 
sprzedaży i używania kart paliwowych w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie?
3. Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z 
tytułu wyczerpania wartości zamówienia?
4. W odniesieniu do SIWZ, formularza ofertowego i zapisów projektu umowy Wykonawca pyta czy Zamawiający 
wyraża zgodę :
- § 2 ust. 3 – aby zmienić adres publikacji rozporządzenia na aktualny: (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 1058)?
5. W odniesieniu do SIWZ, formularza ofertowego i zapisów projektu umowy Wykonawca pyta czy Zamawiający 
wyraża zgodę :
- § 3 ust. 6 – 10 – aby usunąć zapisy, gdyż są właściwe umowie o roboty budowlane a nie dostawy paliw.

Ad 1.  W przypadku zaproponowania tankowania bezgotówkowego w postaci kart elektronicznych koszt wydania kart 
ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje stosowania swojego logo na kartach paliwowych. 
Ad 2. Zamawiający nie dopuszcza  załącznika do umowy w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart 
paliwowych.
Ad 3. Tak, Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart 
z tytułu wyczerpania wartości zamówienia.
Ad 4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę adresu publikacji rozporządzenia  na aktualny: (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 1058)
Ad 5. W przypadku wykonywania umowy bez udziału podwykonawców ust. 6 – 10  § 3 zostaną z umowy usunięte.

ZATWIERDZIŁ
       Dyrektor
Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907)  żądamy odwrotnego 
potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: (81) 533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................        
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