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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 / ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 4 

(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego) 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy 

oleju napędowego  

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców: 

  

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie lub zmianę zapisu w zakresie rozdziału XII pkt 6., gdyż  

w przypadku bezgotówkowego zakupu paliw przy użyciu kart paliwowych nie ma stałych cen? 

Zamawiający dokonał zmiany w zakresie rozdziału XII ale pkt 9, być może przez pomyłkę i zmiana 

miała dotyczyć pkt. 6? Wykonawca informuje, że cena oferty nie ulega zmianie przez okres związania 

ofertą, natomiast realizacja bezgotówkowej sprzedaży paliw przy użyciu kart paliwowych odbywa się 

po cenach z momentu dokonania transakcji (tankowania paliwa) na danej stacji przy uwzględnieniu 

stałego rabatu, który będzie uwzględniany na fakturach.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób następujący: W SIWZ Rozdział XII pkt. 6 otrzymuje 

brzmienie: „Cena oferty nie ulega zmianie przez okres związania ofertą, natomiast realizacja 

bezgotówkowej sprzedaży paliw przy użyciu kart paliwowych odbywa się po cenach z momentu 

dokonania transakcji (tankowania paliwa) na danej stacji przy uwzględnieniu stałego rabatu, który 

będzie uwzględniany na fakturach”. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zmawiający, wobec licznych zmian projektu umowy, zamieści ostateczną wersję umowy na 

swojej stronie internetowej ? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. Zmawiający zamieszcza Załącznik Nr 7 wzór 

umowy po zmianach. 

 

 

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia. 
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