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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/249/2021 

Dotyczy: „Dostawy paliw płynnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3330/4/2021 

 

 

Odpowiedzi na pytania  

oraz informacja o modyfikacji zapisów SWZ 

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1, art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania 

dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawy paliw płynnych dla „Poddębickiego Centrum 

Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w załączniku nr 1 Formularz ofertowy i ujednolici termin płatności 

liczony od daty wystawienia zgodny z  projektem umowy § 4 ust 6 a nie od daty skutecznego doręczenia?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym modyfikuje Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz 

ofertowy.  

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zmianę zapisu w SIWZ  XIV. Opis obliczenia ceny pkt. 3 poprzez usunięcie słowa: 

,,za kilogram” i zaakceptowanie zaproponowanej treści: ,,…jako iloczyn cen jednostkowych netto, cena jednostkowa 

netto po zastosowaniu upustu za 1 litr paliwa i pomnożona przez ilość zamówienia, zwiększona o podatek VAT”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym rozdział XIV pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Za 

cenę oferty, podaną przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego Formularza asortymentowo - cenowego, 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, przyjmuje się wartość brutto określoną jako iloczyn cen jednostkowych netto 

za cena jednostkowa netto po zastosowaniu upustu za 1 litr paliwa i pomnożona przez ilość zamówienia, zwiększona 

o podatek VAT. Cenę oferty wyliczoną na podstawie formularza asortymentowo - cenowego Wykonawca wpisze w 

pkt. 2 Formularza ofertowego — Załącznik Nr 1 do SWZ.” 

 

Pytanie 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zmianę zapisu w SIWZ  XIV. Opis obliczenia ceny pkt. 11 poprzez usunięcie słowa: 

,,stałości cen netto” i zaakceptuje zaproponowaną treść:,, stałości upustu na czas obowiązywania umowy’’? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym rozdział XIV pkt. 11 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający wymaga stałości upustu na czas obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów określonych we 

wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.” 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 

             Zatwierdził 

 

                  Wiceprezes Zarządu  

                                    lek. med. Urszula Marjańska 

 


