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PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zakup oleju 
napędowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim  
ogłoszonego w BZP dnia 1.09.2022r. pod nr 2022/BZP 00329096/01 

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy 
użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane 
zostały w ciągu 14 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po 
podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana 
danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
* 0 zł netto za kartę nową,
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)? 
Pytanie dotyczy zapisów SWZ oraz projektu umowy par 1 ust. 1.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 2
W odniesieniu do zapisów SWZ i zapisów projektu umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość 
tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu 
kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej 
modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw 
Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy 
może zaistnieć taka ewentualność)? Pytanie związane jest m.in. z zapisem par 1 ust. 3 i 5 oraz par 6 ust. 3 
wzoru umowy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość ale tylko na stacji położonej nie dalej niż 30 km 
od siedziby Zamawiającego.

Pytanie 3
Czy w przypadku kart paliwowych Wykonawca odstąpi od zapisu par 1 ust. 4, z uwagi na zapis par 2 ust. 4 
projektu umowy? Potwierdzeniem dokonania transakcji jest wydruk z terminala na stacji paliw, tzw. dowód 
wydania, który nie musi być potwierdzany własnoręcznym podpisem, gdyż poprawnie wprowadzony PIN 
umożliwia realizację transakcji i wydanie potwierdzenia dokonania tejże transakcji zakupu paliwa na danej 
stacji paliw przy użyciu kart paliwowych.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w przypadku bezgotówkowego zakupu paliw przy użyciu 
kart paliwowych.

Pytanie 4
Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie, gdzie nie tylko proces wydania kart, ale blokowania kart i 
ich aktywacja oraz nadanie PIN odbywa się przez dedykowany Zamawiającemu serwis internetowy (portal), 
co znacznie usprawni zamawianie, blokowanie i aktywację kart i otrzymanie PIN?
Wykonawca po podpisaniu umowy udostępni indywidualny dostęp (zabezpieczony hasłem do 
interaktywnego serwisu internetowego. Pytanie dotyczy m.in. z zapisu par 2 ust. 5 wzoru umowy.
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
Czy Zamawiający w par 2 ust 7 projektu umowy także uwzględni 14 dniowy termin na wydanie duplikatu 
kart,  jak w pozostałych przypadkach wskazanych w projekcie umowy?  
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
Czy Zamawiający w par. 2 ust. 10 wzoru umowy doprecyzuje zapis poprzez wskazanie na końcu zdania 
zwrotu „pod warunkiem uznania przez Wykonawcę pisemnej reklamacji Zamawiającego”? 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 dokonuje modyfikacji projektu umowy. § 2 ust.10 otrzymuje brzmienie: 
,, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw na każde  
żądanie Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z ewentualnymi uszkodzeniami  
pojazdów, spowodowanymi złą jakością dostarczonego paliwa pod warunkiem uznania przez Wykonawcę  
pisemnej reklamacji Zamawiającego".

Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w  par. 4 ust. 1 projektu umowy poprzez wskazanie terminu 
płatności do 21 dni? Wykonawca nie ma możliwości zaproponowania tak długiego terminu płatności (60 dni 
od daty otrzymania fv). Termin płatności w systemie Wykonawcy jest ustalany zgodnie z zadeklarowaną 
ilością zakupu paliw.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy.  § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
,,Realizacja płatności nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT za okres rozliczeniowy  
przypadający na ostatni dzień danego miesiąca na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu  
transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw".

Pytanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w  projekcie umowy § 4 ust.1 dokonać zmiany i doprecyzować zapis 
wskazując dwa okresy rozliczeniowe trwające od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do 
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego? 
Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w  projekcie umowy § 4 ust.1 dodać zadanie, doprecyzowujące zapis, 
że „za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego”? 
Odpowiedź:  Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 10
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za datę zapłaty uważało się uznanie konta bankowego Wykonawcy 
(par 4 ust. 3 projektu umowy)? Zmiana usprawni proces regulowania należności i zapobiegnie przekroczeniu 
terminu płatności i naliczaniu odsetek za zwłokę. .
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

Pytanie 11
Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisu par 4 ust. 4 i 5 projektu umowy? Przekroczenie 
terminu uregulowania należności wiąże się z wezwaniem Zamawiającego do ich uregulowania w 
wyznaczonym terminie.  Jeżeli wskazany termin nie zostanie zachowany może nastąpić blokada kart, a co za 
tym idzie odmowa sprzedaży paliw.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania kolejnego ustępu w § 5 projektu umowy adekwatnego do 
zapisu par 5 ust. 1 ale działającego na korzyść Wykonawcy, aby karty umowne były wskazane na rzecz obu 
Stron?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania kolejnego ustępu w § 5 projektu umowy, o treści: 
"Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej 
wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."?
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy, par 5 ust 3 otrzymuje 
brzmienie: ,,Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty  
kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar  
umownych".

Pytanie 14
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu par 6 ust. 2 wzoru umowy poprzez wskazanie 
wyłączenia stosowania zapisu w przypadku działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku 
terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony 
nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy? 
Natomiast ewentualny zakup paliwa u innego dostawcy nie będzie rozliczany wg niniejszego kontraktu z 
uwagi na fakt barku możliwości refakturowania transakcji dokonanych na innych stacjach niż stacje 
Wykonawcy bez użycia kart paliwowych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

Pytanie 15
Czy Zamawiający doda zapis wskazujący na sposób rozliczania transakcji, tj.: „bezgotówkowy zakup paliw 
dokonywany jest po cenach z momentu dokonania transakcji na danej stacji paliw przy użyciu kart 
paliwowych”?  
Odpowiedź: Zamawiający dodaje do § 3 pkt. 5, który otrzymuje brzmienie: ,,Bezgotówkowy zakup 
paliw dokonywany jest po cenach z momentu dokonania transakcji na danej stacji paliw przy użyciu kart  
paliwowych".

Pytanie 16
Wykonawca rekomenduje, aby do par 9 projektu umowy dodać następujące zapisy i jednocześnie załączyć 
do Umowy klauzulę RODO Wykonawcy:
„7. Zamawiający zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z 
zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, w tym postanowienia niniejszej Umowy oraz nie wykorzystywać 
tych informacji do celów innych niż realizacja Umowy, jak również nie udostępniać ich osobom trzecim bez 
zgody Wykonawcy. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji, wiąże w czasie obowiązywania 
niniejszej Umowy, jak również w okresie 3 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub zniweczeniu skutków 
prawnych.
8. W przypadku konieczności przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji stanowiących u 
Wykonawcy Tajemnicę Przedsiębiorstwa, Tajemnicę Spółki PKN ORLEN S.A., rozumianą jako szczególnie 
chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Strony zobowiązane są przed przekazaniem tych informacji  
zawrzeć oddzielną umowę określającą zasady ich przetwarzania i ochrony.
9. Każda ze Stron Umowy oświadcza, iż znane są jej przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych 
osobowych zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 



ochronie danych – dalej „RODO”) oraz Ustawie o ochronie danych osobowych oraz zobowiązuje się do ich 
stosowania w związku z wzajemnym udostępnianiem pomiędzy Stronami danych osobowych pracowników, 
współpracowników, w tym także członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących 
drugą Stronę w celu wykonania i rozliczenia przedmiotu niniejszej Umowy.
10. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że niezależnie od obowiązków określonych w niniejszej 
Umowie, zobowiązane są także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony 
określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa.
11. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora danych w 
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku 
informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z 
Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków organów 
Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Zamawiającego- bez względu na 
podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez 
Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej 
stanowiącej Załącznik nr … do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności”. 
Czy wyrażacie Państwo zgodę?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy. Zamawiający dopuszcza po wyborze 
oferenta dołączenie do umowy załącznika w postaci klauzuli RODO Wykonawcy.

Pytanie 17
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) 
załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych danego Wykonawcy -  w 
odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (odniesienie do par 12 projektu umowy) ? Wskazany 
regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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