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        Krosno Odrzańskie, 10.12.2012 r. 

 

 

DK/7021/139/12 

              

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: „Zakup paliw płynnych do pojazdów 

słu żbowych i urz ądzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kr ośnie 

Odrzańskim”   

 

Zamawiający, Zakład Gospodarki Komunalnej w Krośnie Odrzańskim, informuje, że w dniu 

7.12.2012 r. wpłynęły zapytania następującej treści dotyczące Załącznika nr 3 do SIWZ – 

Wzór umowy: 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 4 ust.1 poprzez 

wskazanie, czy kara umowna naliczana będzie od wartości brutto czy netto zakupionego 

paliwa? 

Odpowiedź 

Kara umowna naliczana będzie od wartości brutto. 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 5 ust. 2 poprzez 

dodanie do końca zdania, iż chodzi o stały rabat wyrażony w zł brutto? 

Odpowiedź  

Tak. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu  § 5 ust. 3 lit. a i b w 

następujący sposób: „ …zł brutto od ceny …” i dalej treść bez zmian? 

Odpowiedź  

Tak. 



  
 

  

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 4 ust.1 poprzez 

dodanie po słowach: „ wartość zakupionego paliwa” słów: „ niespełniającego norm 

jakościowych” ? 

Odpowiedź 

Tak. 

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu wskazania na 

dokumencie wewnętrznym, stanowiącym potwierdzenie dokonania transakcji 

bezgotówkowej nazwy produktu i ceny jednostkowej paliw na dystrybutorze w momencie 

tankowania (§ 5 ust. 4)? 

Odpowiedź 

Tak. 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania § 5 ust. Zapisu o treści: 

„zbiorcze faktury będą wystawiane przez Sprzedającego w terminie 7 dni od ostatniego dnia 

przyjętego okresu rozliczeniowego.”? 

Odpowiedź 

Tak 

7.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści zapisu § 7 ust. 2, zgodnie art. 145 

ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych, który przewiduje prawo odstąpienia od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach „ uzasadniających 

odstąpienie? 

Odpowiedź 

Tak.  

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy 

dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z 

postanowieniami SIWZ?  

Odpowiedź 

Tak. 

 

         Dyrektor 

        Zbigniew Lubczyński 

 

 

 

          

        


