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dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliwa napędowego : ON – 366 000 l,E95 
– 68 700 l, ON premium – 30 000 l dla Urzędu Morskiego W Szczecinie w okresie od 
16.01.2012r. do 15.01.2015r.” 

  
Dnia 7 listopada 2011 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści : 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania opłaty w wysokości 10 zł 
netto za duplikat karty, wydawany na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany 
dotychczasowych danych lub uszkodzenia z winy użytkownika (§ 3 ust. 3)? 
Odpowiedź na pytanie 1  
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 3 ust. 3 wzoru umowy w zakresie 
proponowanym w treści pytania. 
  
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 4 ust. 1 zapisu o treści : „Za datę 
sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”? 
Odpowiedź na pytanie 2  
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 4 ust. 1 wzoru umowy w zakresie 
proponowanym w treści pytania. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 5 ust. 3 zdanie pierwsze na 
zapis o treści : „Zamawiający dokona zapłaty przelewem w ciągu 21 dni 
kalendarzowych od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.”? 
Odpowiedź na pytanie 3 
Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 5 ust. 3 zdanie pierwsze wzoru umowy 
w ten sposób, że nadaje mu treść: 
„Zamawiający dokona zapłaty przelewem w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty 
wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści 
faktury VAT.” 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania jako daty zapłaty daty 
wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy (§ 5 ust. 5) 
 
 



                          10 listopada 
2011  

   2 

Odpowiedź na pytanie 4 
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 5 ust. 5 wzoru umowy w zakresie 
proponowanym w treści pytania. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w § 5 ust. 6 słowa „zwłoka” 
słowem „opóźnienie”? 
Odpowiedź na pytanie 5 
Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 5 ust. 6 wzoru umowy w ten sposób, 
że nadaje mu treść: 
„Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca jest 
uprawniony do żądania od Zamawiającego odsetek, w wysokości ustawowej”. 
 
Pytanie 6 : 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 6 ust. 1 na zapis o treści 
„Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
VAT, NIP ………..” ? 
Odpowiedź na pytanie 6 
Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 6 ust. 1 wzoru umowy w ten sposób, 
że nadaje mu treść: 
„Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
VAT, NIP ………..” 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 9 ust. 4 zdania drugiego o treści: 
„Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi 
Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na wysokość kar umownych” 
Odpowiedź na pytanie 7 
Zamawiający dokonuje zmiany postanowień § 9 ust. 4 wzoru umowy w ten sposób, 
że dodaje w w/w przepisie zdanie drugie o następującej treści: 
„Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi 
Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na wysokość kar umownych”. 
 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów § 7 i zaakceptowania 
poniższego zapisu dotyczącego postępowania reklamacyjnego : „Wykonawca 
odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu 
naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez 
Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie 
reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda 
decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy 
rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności 
uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy 
reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku 
uznania roszczenia Zmawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie 
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze 
sądowej.” 
 
Odpowiedź na pytanie 8 
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 7 wzoru umowy w zakresie 
proponowanym w treści pytania. 
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Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 8 ust.4 projektu umowy zdania 
drugiego w brzmieniu: „Niezależnie od formy rozliczenia – potrącenie z faktury lub 
przelew bankowy, Zamawiający wystawi notę księgową na wysokość kar 
umownych”. 
Odpowiedź na pytanie 9 
Treść tego pytania co do zasady pokrywa się z treścią pytania 7 dlatego też 
odpowiedź na pytanie 7 znajduje zastosowanie do treści pytania 9. 
 
 
 
 
 


