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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2020 
AKTUALIZACJA 1 

 

 

Z dnia: 17-09-2020 
 
Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  
www.szpitaletczewskiesa.pl 

 

Pytania 1 

Czy Zamawiający zaakceptuje warunek za spełniony jeśli Wykonawca posiada całodobowe 

stacje w miejscowościach Tczew i Gniew oraz stację otwartą w godzinach 06:00-22:00 

każdego dnia w miejscowości Pelplin? 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej  

w jednej z tych miejscowości funkcjonowała całodobowa stacja paliw.  

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania poniższego zapisu dotyczącego ochrony 

danych osobowych do par. 1 ust. 9 oraz załączenie do umowy i przekazanie kontrahentowi 

aktualnie obowiązującej klauzuli informacyjnej Wykonawcy (klauzula w załączeniu)? 

„Zamawiający zobowiązani są 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 Zamawiających lub współpracujących z Zamawiającymi przy zawarciu 

lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków organów Zamawiających, prokurentów 

lub pełnomocników reprezentujących Zamawiających - bez względu na podstawę prawną tej 

współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiających 

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.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Stosowne modyfikacje umowy zostaną 

wprowadzone na etapie jej sporządzania. Zamawiający dopuszcza realizację obowiązku 

informacyjnego w stosunku do osób fizycznych wskazanych przez Zamawiającego jako 

osoby do kontaktu, a także reprezentacji tj. Prezesa Zarządu, w imieniu Wykonawcy 

poprzez przekazanie ww. osobom klauzuli informacyjnej Wykonawcy (np. mailowo). 
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Pytanie 3 
 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę, 

który nie posiada stacji paliw w Pelplinie oraz w Tczewie, jednak posiada 

stację w odległości 4,7 km od siedziby Szpitala w Knybawie?  

Zamawiający postawił bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące stacji 

paliw, które jest w stanie spełnić tylko jeden Wykonawca, czego dowodem 

mogą być historyczne dane m.in. z otwarcia ofert z lat ubiegłych. 

Zamawiający nie ma zatem możliwości porównania ofert firm 

konkurencyjnych a co za tym idzie ewentualnych oszczędności dla Szpitala. 

Umożliwienie złożenia oferty innym Wykonawcom pozwoli 

Zamawiającemu na dokonanie analizy rynku i wybór oferty faktycznie 

najkorzystniejszej.  

 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający wymaga, aby stacje paliw były 

umiejscowione jak najbliżej miejsca stacjonowania pojazdów Zamawiającego. Analizując 

wymóg posiadania stacji paliw np. w Tczewie: Zamawiający zwraca uwagę, iż warunek 

posiadania stacji paliw w tym mieście, gdzie stacjonuje najwięcej pojazdów 

Zamawiającego ma szczególne uzasadnienie ekonomiczne. Dojazd w celu tankowania 

specjalnie do stacji oddalonej od miejsca stacjonowania pojazdów o ok. 5 km powoduje, 

że w drodze „tam i z powrotem” samochody pokonają 10 nadliczbowych kilometrów, 

angażując także czas kierowców. Mało prawdopodobne też jest częste tankowanie na 

takiej stacji przy tzw. „okazji”.  Ponieważ w większości pojazdy są pojazdami 

ratowniczymi lub spełniającymi funkcje przewozu pacjentów, czas i zaangażowanie 

personelu ma szczególne znaczenie. Ponadto przyjmując do analizy tylko rachunek 

ekonomiczny, biorąc za podstawę 10 nadliczbowych kilometrów dla jednego pojazdu przy 

np. 15 pojazdach osiągamy wynik 150 niepotrzebnie wykonanych kilometrów na jedno 

tankowanie. Przy wielu tankowaniach w miesiącu wartość ta jest w naturalny sposób 

zwielokrotniona. Oznacza to wymierne niebagatelne straty dla Zamawiającego, a zatem 

wymóg posiadania stacji paliw w miastach stacjonowania pojazdów Zamawiającego jest 

w pełni zasadny.  

 
 


