
Bobolice, dnia 06.05.2014 r. 

 

Zakład Usług Komunalnych  

i Oświatowych w Bobolicach 

ul. Reymonta 3 

76-020 Bobolice 

 

Do wszystkich uczestników postępowania  
 

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Bezgotówkowe zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu dla  Zakładu Usług 

Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach”, numer sprawy: GM.KM.271.1.2014 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA Umowa dostawy. 

 

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach w odpowiedzi na 

wniosek wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:  

 

1 Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 1 ust.5 w zakresie 

oznaczenia przepisów prawa w następujący sposób: "(t.j. Dz. U. z 2013r., Poz. 1058)"?  

W dniu 19.09.2013r. w życie wszedł tekst jednolity rozporządzenia Ministra Gospodarki  

w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza i doprecyzuje zapisu § 1 ust.5 w zakresie oznaczenia przepisów 

prawa w następujący sposób: "(t.j. Dz. U. z 2013r., Poz. 1058) 

 

Było: 

§ 1. Przedmiot umowy 

5. Wykonawca oświadcza, że w okresie trwania niniejszej umowy zapewni Zamawiającemu 

na wskazanych stacjach dostęp do paliwa, o którym mowa w ust. 1, o parametrach 

zgodnych z obowiązującymi w RP normami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441). 

 

Jest: 

§ 1. Przedmiot umowy 

5. Wykonawca oświadcza, że w okresie trwania niniejszej umowy zapewni Zamawiającemu 

na wskazanych stacjach dostęp do paliwa, o którym mowa w ust. 1, o parametrach 

zgodnych z obowiązującymi w RP normami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (t.j. Dz. U. z 2013r., Poz. 1058 z zm.). 

 

2 Pytanie: 



Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 2 ust. 2 poprzez dodanie zapisu  

o treści:  

„Zamawiający będzie kontrolował ilość i wartość paliwa zakupionego na podstawie niniejszej 

umowy i powiadomi z wyprzedzeniem Wykonawcę o konieczności zablokowania kart 

paliwowych z powodu wyczerpania wartości/ilości zamówienia.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 2 ust. 2 poprzez dodanie zapisu  

 

Było: 

§ 2. Termin realizacji umowy 

2. W przypadku wyczerpania środków przewidzianych przez Zamawiającego na realizację 

zamówienia lub zrealizowania całości prognozowanych zakupów paliwa, umowa wygasa 

w terminie wcześniejszym.  

Jest: 

§ 2. Termin realizacji umowy 

2. W przypadku wyczerpania środków przewidzianych przez Zamawiającego na realizację 

zamówienia lub zrealizowania całości prognozowanych zakupów paliwa, umowa wygasa 

w terminie wcześniejszym. Zamawiający będzie kontrolował ilość i wartość paliwa 

zakupionego na podstawie niniejszej umowy i powiadomi z wyprzedzeniem Wykonawcę o 

konieczności zablokowania kart paliwowych z powodu wyczerpania wartości/ilości 

zamówienia 

 

3 Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 3 ust.1poprzez dodanie po 

słowach: „od daty złożenia wniosku” słowa: „wyda”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 3 ust.1poprzez dodanie po 

słowach: „od daty złożenia wniosku” słowa: „wyda”? 

Było: 

§ 3. Warunki wydania kart i dokonywania zakupu paliw 

1. Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego, w terminie 15 dni roboczych liczonych 

od daty złożenia wniosku, w ramach wynagrodzenia Zamawiającemu gotowe do użycia 

karty paliwowe w ilości i rodzaju, określonym w § 1 ust. 3. 

Jest: 

§ 3. Warunki wydania kart i dokonywania zakupu paliw 

1. Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego, w terminie 15 dni roboczych liczonych 

od daty złożenia wniosku wyda w ramach wynagrodzenia Zamawiającemu gotowe do 

użycia karty paliwowe w ilości i rodzaju, określonym w § 1 ust. 3. 

 

4 Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 14 dni od daty 

wystawienia faktury (§ 5 ust. 7)? 



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 spełnia wymogi wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 

2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich 

przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360) oraz rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, 

zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi kontroli skarbowej (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 249, poz.1661). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 14 dni od daty 

wystawienia faktury  

Było: 

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki rozliczenia 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty 

sprzedaży przypadającej na ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

 

Jest: 

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki rozliczenia 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty 

sprzedaży przypadającej na ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

 

5 Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy 

dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym  

z postanowieniami SIWZ, który stanowiłby integralną część Umowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego 

warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym  

z postanowieniami SIWZ, który stanowiłby integralną część Umowy 

 

Rafał Niwiński 

Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach 

Ul. Reymonta 3 

76-020 Bobolice 

Tel. 943187409  

e-mail zukio.dzialmechaniczny@bobolice.pl  

mailto:zukio.dzialmechaniczny@bobolice.pl

