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                                                                                                                          Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu  

 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia ofertowego na dostawę paliw płynnych dla 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na 2022r. 
 
 
W związku z otrzymaniem pytań do treści Zapytania ofertowego w zakresie części 1 Zamawiający 

udziela poniżej odpowiedzi. 
 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 2 ust. 6 i 7 poprzez dodanie po słowach: 
„15 dni” słowa: „roboczych”? 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 3 ust. 4 - przy rabacie po słowie: "zł" dodać 

słowo: "brutto”? 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający modyfikuje Zapytanie ofertowe w 
powyższym zakresie. 
 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu § 3 ust. 3  następującym 
postanowieniem umownym: „Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla Transakcji 
Bezgotówkowych dokonywanych przez Flotę przy użyciu Kart Flota: od 1 do 15 dnia miesiąca 
kalendarzowego i od 16 dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”? 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 3 ust. 5 - słowa: "wystawienia faktury" 

zmienić na słowa: "dokonania transakcji"? U Wykonawcy obowiązek podatkowy z tytułu 
sprzedaży paliw przy użyciu kart paliwowych powstaje w dniu dokonania transakcji, a nie w dniu 
wystawienia faktury. 

 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający modyfikuje Zapytanie ofertowe w 
powyższym zakresie. 

 
5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 5 ust. 1 i 2 w ten sposób, aby kara umowna 

była naliczana od niezrealizowanej części wartości umowy? 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 
6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 5 ust. 2 poprzez zmniejszenie kary do 0,1% 

lub odstąpienie od kary umownej? Niestety Wykonawca nie ma wpływu na pracę doręczycieli 
przesyłki, dlatego też nakładanie kary za zwłokę jest krzywdzące dla Wykonawcy. Wykonawca 
dołoży wszelkich starań, aby karty wydane były terminowo. 
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Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający modyfikuje Zapytanie ofertowe w 
powyższym zakresie. 
 

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy 
dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z 
postanowieniami Zapytania ofertowego, poprzez dodanie go do załączników umowy? 
 
Zamawiający informuje, że zaakceptuje Regulamin Wykonawcy, lecz wyłącznie w zakresie 
niesprzecznym z postanowieniami Zapytania ofertowego. 

 
Niniejsze odpowiedzi stają się integralną częścią Zapytania ofertowego. 
 
Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 

 


