
ZAPYTANIE nr 1 
 

Dotyczy przetargu na „Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących 
własnością Gminy Szczuczyn” 

 
 
Pytania: 
1 Czy istnieje możliwość, w przypadku ewentualnej modernizacji stacji paliw na terenie 

miasta Szczuczyn, dokonywania zakupów paliwa na stacji zastępczej? (§ 1 ust. 2 Projektu 
Umowy) 
 

2 Czy w przypadku wyboru Wykonawcy oferującego sprzedaż paliw bezpośrednio na stacji 
paliw istniała będzie możliwość odstąpienia od zapisów w § 1 ust. 6 Projektu Umowy zdanie 
pierwsze i zdanie trzecie? 
 

3 Czy istnieje możliwość zaakceptowania zmian cen, na podstawie wzrostu cen paliw u 
Wykonawcy (§ 4 ust. 4 Projektu Umowy) 
 

4 Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawiania w raporcie sprzedaży 
nazwiska kierowcy, który dokonywał zakupu? (§ 5 ust. 2 Projektu Umowy) 
 

5 Czy istnieje możliwość dodania w § 5 Projektu Umowy zapisu doprecyzowującego okresy 
rozliczeniowe: „Rozliczenie zakupów produktów dokonywane będzie w okresach 
rozliczeniowych trwających od 1-go do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego i od 16-go do 
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień 
przyjętego okresu rozliczeniowego”? 
 

6 Czy istnieje możliwość dodania w § 5 Projektu Umowy zapisu wskazującego termin 
wystawiania faktur: „Wykonawca będzie wystawiał zbiorcze faktury VAT za zakupione 
przez Zamawiającego produkty w danym okresie rozliczeniowym po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjętego 
okresu rozliczeniowego”? 
 

7 Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisu o konieczności wpływu faktury do siedziby 
Zamawiającego nie później niż 7 dni przed upływem terminu płatności? (§ 5 ust. 4 Projektu 
Umowy) 
Ewentualnie proponujemy zaakceptowanie faktury elektronicznej, która będzie dostępna dla 
Zamawiającego w dniu jej wystawienia. 
 

8 Czy istnieje możliwość zaakceptowania jako dnia zapłaty, terminu wpływu środków na 
rachunek Wykonawcy? (§ 5 ust. 5 Projektu Umowy) 
 

9 Czy istnieje możliwość zmniejszenia wysokości kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 
pkt 1 Projektu Umowy, do poziomu 10% umownego wynagrodzenia brutto? 
 

10 Czy istnieje możliwość dodania w § 6 Projektu Umowy, zapisu następującej treści: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy”? 
 

11 Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisu w § 6 ust. 1 pkt 2 Projektu Umowy? 
 

12 Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisu w § 6 ust. 3 Projektu Umowy? 



 
13 Czy istnieje możliwość doprecyzowania zapisu § 7 ust. 4 Projektu Umowy, który brzmiałby: 

„(…) a wartość zrealizowanych zakupów produktów nie wyczerpie kwoty brutto (…)”? 
 

14 Czy istnieje możliwość podpisania jednej umowy dla pojazdów Gminy Szczuczyn? 
 

15 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania i włączenia do 
treści umowy regulaminy Wykonawcy „Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart 
……...” w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy? 
 

16 Czy istnieje możliwość zaakceptowania taryfikatora opłat za karty: 
- 0 zł netto za karty nowe wydane po podpisaniu umowy oraz kolejne karty wydawane na 
nowe numery rejestracyjne lub nowego użytkownika zamawiane w okresie obowiązywania 
umowy oraz wznowione (wydane po upływie terminu ważności). 
- 10 zł netto za karty zamienne (wydawane w miejsce utraconych, zmiana dotychczasowych 
danych)? 



Szczuczyn, dnia 12.12.2012 r. 
 

Gmina Szczuczyn 
Pl. 1000-lecia 23 
19-230 Szczuczyn 
 
RRI.271.15.2012 

 
 
Zainteresowani oferenci 

 
 

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 1 dotyczące prowadzonego 

postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym 

do pojazdów będących własnością Gminy Szczuczyn”, udziela następujących odpowiedzi: 

 

Odpowiedź: 

Ad. 1 Zamawiający szczegółowo określił możliwość tankowania pojazdów w § 1 ust. 2. 

Ad. 2 Zamawiający wyjaśnia, że jedynie w przypadku braku stacji paliw na terenie miasta 

Szczuczyna będzie konieczny dowóz paliwa przez Wykonawcę do miejsca ustalonego w 

SIWZ. 

Ad. 3 Dokonano zmiany zapisów zawartych w § 4 ust. 4 Projektu Umowy.  

Ad. 4 Ze względu na niewielką ilość pojazdów Zamawiający odstępuję od przedstawiania w 

raporcie sprzedaży nazwiska kierowcy pojazdu.  

Ad. 5 Uzupełnia się zapisy w Projekcie Umowy o treść:  Rozliczenie zakupów produktów może 

być dokonywane w okresach rozliczeniowych trwających od 1-go do 15-go dnia miesiąca 

kalendarzowego i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży 

uznaje się ostatni dzień przyjętego okresu rozliczeniowego.  

Ad. 6 Uzupełnia się zapisy w Projekcie Umowy o treść: W przypadku zastosowania okresu 

rozliczeniowego określonego w §5 ust. 6 niniejszej umowy Wykonawca będzie wystawiał 

zbiorcze faktury VAT za zakupione przez Zamawiającego produkty w danym okresie 

rozliczeniowym po zakończeniu okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż w terminie 7 

dni od ostatniego dnia przyjętego okresu rozliczeniowego.  

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza przedstawianie przez Wykonawcę faktury elektronicznej.  

Ad. 8 Dokonuje się zmian Projektu Umowy w zakresie zapisu: Za dzień zapłaty strony ustalają 

termin wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 

Ad. 9 Dokonuje się zmian wysokości kar umownych z 20% na 10 % umownego wynagrodzenia 

brutto.  

Ad. 10 Zamawiający dokonuje zmian w § 6  Projektu Umowy polegających na dodaniu zapisu:  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 



Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na odstapienie od zapisu w § 6 ust. 1 pkt 2 Projektu 

Umowy.  

Ad. 12 Zamawiający odstepuję od zapisów Projektu Umowy w zakresie dotyczącym potrącania 

kar umownych z wystawianej faktury.  

Ad. 13 Zamawiający doprecyzował zapis zawarty w § 7 ust. 4 Projektu Umowy.  

Ad. 14 Zamawiający informuje, że Gmina Szczuczyn prowadzi jedno postepowanie przetargowe 

dla dwóch podmiotów jakimi są Szkoła Podstawowa w Szczuczynie i Urząd Miejski w 

Szczuczynie. Są to dwie oddzielne instytucje posiadające oddzielne budżety. Pojazdy – 

autobusy szkolne – znajdują się w administrowaniu Szkoły Podstwowej.  W związku z tym 

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie jednej umowy na dostawę paliwa. Zgodnie z 

SIWZ konieczne jest zawarcie oddzielnych umów na poszczególne jednostki.  

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza możliwość włączenia do treści umowy (jako załącznik) 

regulaminu Wykonawcy “Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart ....” pod 

warunkiem, że zapisy regulaminu nie są sprzeczne z zapisami i postanowieniami SIWZ 

oraz umowy.  

Ad. 16 Zamawiający akceptuje teryfikator opłaty za karty: 

- 0 zł. netto za karty nowe wydane po podpisaniu umowy oraz kolejne karty wydawane na 

nowe numery rejestracyjne lub nowego użytkownika zamawiane w okresie obowiązywania 

umowy oraz wznowione (wydane po upływie terminu ważności), 

- 10 zł. netto za karty zamienne (wydawane w miejsce utraconych, zmiana dotychczasowych 

danych).  

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca          

i terminu składania ofert pozostają bez zmian. 

 

Burmistrz Szczuczyna 

Artur Kuczyński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


