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Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
    

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Nr 2 

 
Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Bezgotówkowy zakup 
paliw płynnych do pojazdów służbowych”. 
 

 

 W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, 

zawartych w piśmie Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 
 

Zestaw pytań nr 2 z dnia 07.06.2019r. :    
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w projekcie umowy § 3 ust.6 i zaakceptowanie terminu 

płatności 21 dni od wystawienia faktury? 
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez 
Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-
faktura.   
E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane w związku z 
czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym 
Portalu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści termin płatności:   do 21 dni od wystawienia faktury.  

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w projekcie umowy § 3 ust.8 poprzez odstąpienie od zapisu i 
zaakceptowanie zaproponowanej treści: „Niedokonanie spłaty zadłużenia wynikającego z faktur w terminie skutkuje 
wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. W przypadku braku uregulowania 
należności przez Zamawiającego po wezwaniu, Wykonawca może dokonać zastrzeżenia wszystkich kart paliwowych 
wydanych Zamawiającemu.”? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację zapisu § 3 ust.8 wzoru umowy. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 1a, poprzez wyrażenie zgody aby kara umowna liczona była 
od niezrealizowanej części wartości umowy?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 
ust.1 pkt. b)  przypadków awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu w ofercie pkt.8 dotyczącego okresów promocji i rabatów, 
ponieważ rabaty nie łączą się. Obowiązuje tylko rabat jaki został udzielony w ofercie? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Wykonawcy mogą (ale nie muszą) wykreślić powyższy punkt w druku OFERTA. 
 


