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EZ/ZP-17/2013 

 

Wykonawcy 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę 
paliw w systemie bezgotówkowym 

 

 

WYJAŚNIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
przekazuje następujące informacje w związku z zapytaniami złożonymi w 
przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 1 

Czy w odniesieniu do treści zapisu wzoru umowy § 1 ust. 2, Zamawiający 
dopuszcza możliwość wydłużenia terminu przewidzianego na wydanie kart z 7 do 
10 dni? 

Pragnę zapewnić, że Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby zamówienia na 
karty były realizowane w jak najkrótszym czasie. Wykonawca jednak nie doręcza 
przesyłek osobiście - korzysta z usług operatora pocztowego. Czas dla operatora, 
o który prosi Wykonawca jest niezbędny do skutecznego doręczenia przesyłek. 

Odp. § 1 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ, otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu bezpłatnie kart paliwowych 
przypisanych do każdego samochodu wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. W przypadku każdorazowej zmiany wykazu samochodów wskazanego w 
Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Zamawiający powiadomi o tym fakcie niezwłocznie 
Wykonawcę. W przypadku rozszerzenia wykazu o nowy samochód, Wykonawca 
zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu bezpłatnie karty paliwowej przypisanej do 
takiego samochodu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni licząc od dnia 
otrzymania od Zamawiającego informacji o zmianie wykazu samochodów.” 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający przewiduje modyfikację w zakresie terminu płatności – wzór 
umowy § 4 ust. 4? 

Pragnę wyjaśnić, ze względu na brak możliwości weryfikacji daty wpływu faktury 
do siedziby Zamawiającego oraz związanej z tym utrudnionej windykacji 
należności (w przypadku występujących przeterminowań), w systemie 
rozliczeniowo – księgowym Wykonawcy, termin płatności od daty „otrzymania 
faktury” nie jest stosowany. Proponuję brzmienie zapisu: „Płatności należności z 
tytułu dostawy paliw dokonywane będą przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy w formie przelewów bankowych na rachunek bankowy wskazany na 
fakturze VAT, w ciągu 21 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT. Czy 
Zamawiający wyraża zgodę? 

Odp. § 4 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Płatności należności z tytułu dostawy paliw dokonywane będą przez Zamawiającego na 
rzecz Wykonawcy w formie przelewów bankowych na rachunek bankowy Wykonawcy o 
następującym numerze: ……………………., w ciągu 21 dni licząc od dnia prawidłowego 
wystawienia faktury, wystawionej nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia każdego 
miesiąca kalendarzowego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 



Zamawiającego na piśmie, pod rygorem nieważności, o każdej zmianie numeru 
rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.” 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający doprecyzuje we właściwej już umowie okresy rozliczeniowe, 
jakie obowiązują u określonego Wykonawcy, (wzór umowy §3 ust. 1)? 

Proponuję: wystawienie faktur zbiorczych będzie następowało dwa razy w 
miesiącu. Pierwszy okres rozliczeniowy będzie kończył się w niedzielę najbliższą 
połowie miesiąca i za ten okres będzie wystawiona faktura VAT zawierająca 
wszystkie transakcje od pierwszego dnia miesiąca, druga natomiast będzie 
wystawiona za transakcje od poniedziałku (dnia następnego po wspomnianej 
niedzieli) do końca miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uważa się ostatni 
dzień danego okresu rozliczeniowego. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

 


