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NOZ – 3311 / 11  /            /15                                                    
Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w

                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia
                   

Nr sprawy: NOZ – 02 / 15

Dotyczy: Dostawa  paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON oraz gazu propan-butan LPG do magazynów 
WPR  SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.

Działając na podstawie art 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z  2013 roku poz. 907 ze zm.) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. 

Pytania:
1.  Czy Zamawiający wymaga dostarczania dowodów wydania paliwa z bazy paliw oraz powiązanego z nim świadectwa 
jakości dostarczanego paliwa nie starszych niż 1 dzień przed dostawą w celu zabezpieczenia swoich interesów?
2.  Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ o wymóg dołączenia do oferty zaświadczenia o wniesieniu do Urzędu 
Skarbowego kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ustawy o podatku od towarów i usług? 
3.  Jakiej wielkości są jednorazowe ilości oleju napędowego oraz benzyny zamawiane przez Zamawiającego?

Wyjaśnienia:
Ad 1.  W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji brzmienia § 8 projektu umów na dostawy 
paliwa PB 95, Pb 98 oraz ON.
Ad 2.  W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji brzmienia § 2,  § 7 i § 9 projektu umów na 
dostawy paliwa PB 95, Pb 98 oraz ON.
Ad 3. Jednorazowe zapotrzebowania paliwa mieszczą się w przedziale 5-22 tyś litrów. Średnia ilość jednorazowo 
zamawianego oleju napędowego – ok 15 tyś litrów dziennie, zapotrzebowanie na benzynę Pb 95/ Pb 98 wynika z 
bieżących potrzeb Zamawiającego. 

Zmodyfikowany projekt umów wraz z niniejszym pismem został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego
Ponadto, Zamawiający dokonuje poprawienia wzoru załącznika nr 10 do SIWZ, w którym błędnie wpisano tytuł 
postępowania. 

Uwaga !!!  Zamieszczone odpowiedzi oraz wynikłe z tego zmiany należy uwzględnić przy opracowaniu oferty!
           

          ZATWIERDZIŁ:

Alicja Ciechan

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 

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 z późn. zm.)  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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