
Szczecin, 02.07.2010 r.

Nasz znak: SM-RGZ.5238-19/2010

W  związku  z  otrzymanym  zapytaniem  dotyczącym  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia na „Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju 

napędowego na stacji wykonawcy”:

1. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu 

płatności 21 dni od daty sprzedaży? (§ 3 ust. 4 wzoru umowy)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaakceptowania terminu płatności 21 dni od 

daty sprzedaży.

2. Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  odstąpienia  od  wymogu 

utrzymania przez Wykonawcę stałej rezerwy paliwowej (§ 5 ust. 1 pkt 3) 

wzoru umowy?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza  do  odstąpienia  od  wymogu  utrzymania 

przez Wykonawcę stałej rezerwy paliwowej.

3. Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaakceptowania  możliwości 

prowadzenia sprzedaży paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza prowadzenie  sprzedaży paliw płynnych  przy 

użyciu kart paliwowych, pod warunkiem, iż kart będą wydane nieodpłatnie, dotyczy 

to również  karty  wymiennej  (na  skutek  zagubienia,  kradzieży,  zmiany 

dotychczasowych danych etc.).

Karty  nie  mogą  być  ograniczone  limitem  dziennych  wizyt  na  stacji  benzynowej 

i limitem tankowanego paliwa.

Zamawiający dopuszcza możliwość innej formy bezgotówkowego tankowania paliwa, 

nie powodującą utrudnienia w tankowaniu, zaproponowaną przez Wykonawcę.
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4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania we wzorze umowy zapisu 

o  treści:  „Za  datę  zapłaty  przyjmuje  się  wpływ należności  na  rachunek  

bankowy Wykonawcy”?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  dodania  we  wzorze  umowy 

zapisu  o  treści:  „Za  datę  zapłaty  przyjmuje  się  wpływ  należności  na  rachunek  

bankowy Wykonawcy”.

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania we wzorze umowy zapisu 

dot. statusu podatkowego stron umowy, na wzór niżej zamieszczonych:

− „Zamawiający oświadcza,  że  jest  czynnym/  zwolnionym (należy  uwzględnić  

prawidłową opcję) podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada  

Numer  Identyfikacji  Podatkowej  –  NIP  ……………………  .  Zamawiający  

upoważnia przez okres obowiązywania Umowy Wykonawcę do wystawiania  

faktur VAT z tytułu realizacji niniejszej Umowy bez podpisu osoby przez nią  

upoważnionej.

− Wykonawca oświadcza,  że  jest  czynnym podatnikiem podatku od towarów  

i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej - ……………......... .”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu § 3 ust. 5 wzoru umowy 

w sposób następujący:

„Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

Zamawiający upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez składania podpisu  

osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego, który posiada nr NIP 851-23-95-017.”


