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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy paliw płynnych”

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Pytania:
W dniu 19.07.2021 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:
1. Prosimy o potwierdzenie, iż zakupione przez Zamawiającego paliwo wykorzystywane będzie
na potrzeby własne oraz przeznaczone będzie do dalszej odsprzedaży?
2. Czy zamawiający prowadzi obrót paliwami z zagranicą i posiada stosowna koncesję?
3. Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia w dojeździe np.: autocysterny do
miejsca rozładunku?
4. Czy zbiorniki Zamawiającego posiadają i będą posiadać w trakcie realizacji zamówienia
ważne legalizacje?
5. Prosimy o potwierdzenie iż, urządzenia pomiarowe Zamawiającego posiadają i będą posiadać
w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje?
6. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia ilościowe odbywały się na podstawie dowodu
wydania z bazy magazynowej? Rozliczenia dostaw dokonywane w ten sposób są obarczone
mniejszym błędem niż rozliczenia oparte na odczytach urządzeń pomiarowych w zbiornikach
zamawiającego.
7. W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe czy zamawiający wyrazi zgodę aby
wprowadzić do umowy zapis, że w sytuacji awarii sondy pomiarowej zamawiającego lub
przekroczenia zakresu pomiarowego zbiornika rozliczenia ilościowe będą odbywały się na
podstawie dowodu wydania paliwa z bazy magazynowej.
8. W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe - Czy Zamawiający potwierdza iż, rozliczanie
ilości dostaw oraz fakturowanie będzie następowało na podstawie odczytów wskazań
elektronicznych przyrządów – sond pomiarowych - dot. części 1, a dla części 2 na podstawie
legalizowanego licznika autocysterny w temp ref 15 stopni C ?
9. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby odczyt stanu paliwa w zbiorniku zamawiającego po
dostawie odbywał się po upływie co najmniej 15 minut po przepompowaniu paliwa do
zbiornika? Dokonanie odczytu w ten sposób wpłynie istotnie na dokładność wykonywanych
pomiarów.
10. Prosimy o wprowadzenie jako standardu obowiązku przesyłania wykonawcy raportów z
odczytu stanu stacji przed i po dostawie w formie załącznika do protokołu przyjęcia paliwa.
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Dokument ten umożliwi weryfikację prawidłowości wprowadzenia danych do protokołu
przyjęcia paliwa, co zagwarantuje transparentność rozliczeń i uniknięcie nieporozumień w
trakcie współpracy handlowej.
11. Prosimy o doprecyzowanie par 2 ust 3 umów części 1 i 2 poprzez wskazanie, w jakich
godzinach mogą być realizowane dostawy. Czy dostawy paliw mogą być realizowane we
wszystkich godzinach otwarcia stacji paliw i jakie są to godziny?
12. Dot. Umowy na Część 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w § 2
ust.2. Zapis otrzymałby brzmienie ,,Zamówienia składane będą przez Zamawiającego w
formie pisemnej tj., fax lub e-mail w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy do godziny 12.00. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 będą
traktowane jako zamówienie złożone dnia następnego”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
powyższe?
13. Dot. § 2 ust. 4 Umowy Część 1 i 2. W celu zapewnienia sprawnego i rzetelnego realizowania
postanowień umowy oraz z uwagi na czas potrzebny na realizację zamówienia (zlecenie
usługi transportowej, ograniczona dostępność produktu) prosimy o wydłużenie terminu
realizacji. Idealnym czasem pozwalającym na przygotowanie i wykonanie dostawy z
uwzględnieniem
ewentualnych opóźnień spowodowanych nieprzewidywalnymi i
niezależnymi od Wykonawcy przeszkodami jest 48 godzin od momentu zgłoszenia
zamówienia. W związku z tym prosimy o wydłużenie do 48-godzin terminu realizacji
zamówień. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe?
14. Czy zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem dedykowanej do
tego celu aplikacji elektronicznej, którą wykonawca nieodpłatnie udostępni zamawiającemu?
15. Prosimy o określenie jaka wielkość ubytku będzie uznawana jako ubytek naturalny
(rekomendujemy 0,2 %), o który zostanie powiększona ilość paliwa wskazana na fakturze
ustalona w oparciu o urządzenia pomiarowe zamawiającego (przy czym suma ilości paliwa
wskazana na fakturze obejmująca ilość wskazaną na podstawie urządzeń pomiarowych
zamawiającego oraz wynikająca z ubytku naturalnego nie może być większa niż ilość paliwa
wynikająca z dowodu wydania)?
16. Czy w przypadku jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na dokonywanie rozliczeń na
podstawie Dowodu wydania lub licznika cysterny zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie
Wykonawcy Wydruków z urządzenia pomiarowego zamontowanego na zbiorniku klienta
przed i po dostawie i protokołu na adres mailowy wykonawcy?
17. Czy w przypadku jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na dokonywanie rozliczeń na
podstawie Dowodu wydania zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie Świadectwa
legalizacji zbiorników wraz z tabelami litrażowymi do wykonawcy po podpisaniu umowy?
18. Czy w przypadku jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na dokonywanie rozliczeń na
podstawie Dowodu wydania W przypadku prowadzenia sprzedaży paliwa – czy zamawiający
wyrazi zgodę na wstrzymanie sprzedaży w trakcie dostawy paliwa, a jeśli urządzenia
pomiarowe zamawiającego pozwalają na prowadzenie sprzedaży - to czy zamawiający wyrazi

zgodę na przesłanie wykonawcy na adres mailowy dokumentów potwierdzających ilość tej
sprzedaży?
19. Czy w przypadku jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na dokonywanie rozliczeń na
podstawie Dowodu wydania zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie Dostawa
kontrolowana 1 – 2 razy w roku w celu weryfikacji prawidłowości wskazań urządzeń
pomiarowych zamawiającego?
20. Prosimy o potwierdzenie iż, dostawy paliwa będą się odbywały w dni robocze tj., od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ?
21. Czy ewentualne badanie jakości paliwa będzie przeprowadzało niezależne akredytowane
laboratorium?
22. Czy pobór próbek będzie dokonywany przy każdej dostawie?
23. Prosimy o potwierdzenie, że próbki paliw będą pobierane i przechowywane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu
pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1035) oraz
polska normą PN-EN ISO 3170?
24. Prosimy o potwierdzenie, że jakość dostarczonego paliwa będzie oceniana wyłącznie w
oparciu o próbki paliwa pobrane w chwili dostawy z cysterny.
25. Prosimy o określenie częstotliwości dostaw w miesiącu.
26. Prosimy o określenie minimalnej wielkości pojedynczej dostawy dla każdego produktu: ON
standardowego, ONA2, PB 95 oraz LPG, gdyż jest to niezbędne Wykonawcy w celu
oszacowania kosztów logistycznych.
27. Czy dostawy łączone ON, ONA2, Pb będą łączone, co umożliwi obniżenie kosztów logistyki?
28. Prosimy o informację kto będzie odpowiedzialny za dostarczenie pojemników do celów
poboru próbek z paliwem?
29. Czy jest możliwość pozostawienia zapasu pojemników na próby na stacji zamawiającego z
uwagi na to że kierowca cysterny nie może przewozić w kabinie żadnych przedmiotów?
30. Dot. § 5 ust. 1 pkt a) Umowy Część 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złagodzenie
wysokości kary z 10% na 5% wartości netto Umowy?
31. Prosimy o usunięcie zapisu Część 1 par 4 ust. 4 umowy. Dla oceny jakości dostarczonego
paliwa powinny służyć próbki pobrane bezpośrednio z cysterny przy dostawie paliwa a nie
próbki pobrane ze zbiornika. Próbki pobrane ze zbiornika nie są miarodajne dla oceny jakości
dostarczonego paliwa.
32. Dot. § 4 ust. 4 Umowy Część 1 - Z uwagi na to że Zamawiający przewiduje pobieranie próbek
jakościowych ze zbiornika, czy zamawiający zobowiązuje się do corocznego w okresie
jesiennym czyszczenia i odwadniania zbiornika przez specjalistyczną firmę i posiadania
stosownych dokumentów potwierdzających te czynności? Wykonywanie takich czynności
jest konieczne dla utrzymania właściwych parametrów jakościowych przechowywanego w
zbiornikach paliwa.

33. Dot. § 2 ust. 1 umowy dla Części I. – Zwracamy się z prośbą o usunięcie ustępu 9.
Wykonawca powinien mieć możliwość wstrzymania dostaw w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek zaległości płatniczych ponieważ sprzedaż paliw jest umową wzajemną i
obydwie strony zobowiązane są do wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych
umową. Tymczasem zapis ten narusza zasadę równowagi stron umowy ponieważ z góry
dopuszcza możliwość jednostronnego niewywiązywania się przez Zamawiającego z
umownego obowiązku zapłaty za zakupione paliwo.
34. W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe prosimy o zmniejszenie kwoty zaległości
dającej możliwość wstrzymania dostaw z 700.000 zl do 350.000 zł albo wprowadzenia
ograniczenia wstrzymania dostaw w przypadku opóźnienia w zapłacie o 7 dni.
35. Dot. Umowy Część 2. Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisu który będzie mówił iż,
pobór próbek gazu będzie dokonywany z autocysterny a nie ze zbiornika Zamawiającego.
36. Dot. § 4 ust. 7 Umowy Część 2. Zamawiający pisze ,,Koszty ekspertyzy Instytutu lub
uprawnionej instytucji kontrolnej (łącznie z kosztami każdego powołanego eksperta)
związane z rozstrzygnięciem sporów poniesie: a) Wykonawca w przypadku gdy ekspertyza
wykaże wadliwość gazu LPG” Prosimy o informację jaki koszt z tego tytułu miałby ponieść
Wykonawca?
37. Dot. § 5 ust. 1 pkt c) Umowy Część 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary z
500 zł na 250 zł za każde 100 litrów wadliwej partii towaru?
38. Czy Zamawiający zaakceptuje przekazywanie e-faktur w wersji elektronicznej na wskazany
adres e-mail?
39. Dot. § 5 ust. 1 pkt c) Umowy na Część 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie
wysokości kary z 300 zł na 150 zł za każde 100 litrów wadliwej partii towaru?
40. Dot. § 5 ust. 1 pkt b) Umowy Część 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie
wysokości kar z 1000 na 500 oraz z 300 na 150 zł za niedotrzymanie terminu dostawy za
każdy dzień opóźnienia w dostawie?
41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg wzoru
jn.?

W imieniu ………………………………… (nazwa zgodna z KRS lub CEiDG), Nr …. Klienta:
…………………………….
NIP: ……….……….…………… upoważniam(y) poniżej wymienione osoby do
składania w …………………………. zamówień poza Aplikacją …………………, na zakup Produktów
oferowanych do sprzedaży w oparciu o umowy handlowe obowiązujące obecnie lub które zawarte
zostaną w przyszłości z ……………………..
Imię i nazwisko osoby upoważnionej:
nr tel. stacjonarnego:
nr tel. komórkowego:
adres e-mail:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej:
nr tel. stacjonarnego:
nr tel. komórkowego:
adres e-mail:
Niniejsze oświadczenie obowiązuje do jego zmiany lub odwołania, przy czym do zmiany lub
odwołania niniejszego oświadczenia wymagana i wystarczająca będzie forma dokumentowa.
Niniejsze upoważnienie zastępuje wszelkie poprzednio złożone upoważnienia.
Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby właściwie reprezentującej Przedsiębiorcę:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
(stanowisko)
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko)
(stanowisko)

(pieczątka Firmy)

(miejscowość, data)

Wskazane powyżej dane przetwarzane są przez ………………….. zgodnie z Klauzulą informacyjną
RODO, obowiązującą w tut. Spółce.

42. Dot. § 3 ust. 2 lit b-d) umowy dla Części 1 (dostawa Pb i ON). Prosimy o wykreślenie zapisów
par 3 ust 2 lit b-d. Ryzyko zmiany ceny powinno obciążać w równym stopniu obydwie strony
umowy, w związku z czym zarówno w przypadku podwyżki ceny jak i obniżki cena powinna
być ustalana w oparciu o cenę SPOT PKN ORLEN pomniejszoną o opust.
43. Dot. § 4 umowy dla Części II (dostawy LPG) - z uwagi na to że zamawiający przewiduje
pobieranie próbek jakościowych ze zbiornika, czy zamawiający zobowiązuje się do
corocznego w okresie jesiennym czyszczenia i odwadniania zbiornika przez specjalistyczną
firmę i posiadania stosownych dokumentów potwierdzających te czynności? Wykonywanie
takich czynności jest konieczne dla utrzymania właściwych parametrów jakościowych
przechowywanego w zbiornikach LPG.

44. Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób należy obliczyć wartość brutto oferty? Czy
prawidłowa jest interpretacja, że łączną kwotę brutto oferty w ostatniej kolumnie tabeli
formularza oferty dla części 1 i 2 stanowi iloczyn wolumenu (tj. ilość szacowana) i jednostkowa
cena brutto z przedostatniej kolumny?
W dniu 20.07.2021 r. wpłynęły zapytania o następującej treści:
45. Czy kupujący będzie respektował regulacje Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z 2004, nr 54 poz 535 z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzeniami wykonawczymi od tej ustawy w zakresie dotyczącym płatności, a w tym
regulacji odnoszących się do mechanizmu podzielonej płatności?
46. Czy Kupujący wyrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przez Kupującego płatności bez
wskazania w tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony
przyjęły, że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Kupującego
wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych faktur, W taki sam sposób zarachowane
zostaną wszelkie inne płatności Kupującego, które w treści przelewu opisane zostaną
nieprawidłowo, w szczególności poprzez wskazanie faktury już zapłaconej bądź wskazanie
niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury?
47. Czy Kupujący wyrazi zgodę na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez Sprzedawcę
wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz.
93 z późn. zm.), której przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wierzytelnościami
lub ich dochodzenie. Wyrażenie powyższej zgody upoważnia Sprzedawcę do udostępnienia
w/w osobie trzeciej informacji niezbędnych do dochodzenia przenoszonej wierzytelności lub
jej dalszego obrotu w tym m.in.: wysokości zadłużenia oraz informacji o ustanowionych
zabezpieczeniach. O dokonaniu przeniesienia wierzytelności Sprzedawca niezwłocznie
powiadomi Kupującego.
48. Czy Kupujący wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie
Sprzedawcy o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję
finansową i terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do
właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości. Ponadto czy Kupujący wyrazi zgodę aby
zobowiązać się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Sprzedawcy o wszelkich
zmianach dotyczących jego danych w tym m.in.: nazwiska/nazwy, adresu
zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej e-mail,
numeru telefonu?
49. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów zgodnie z którymi
zostanie ustanowiony limit kredytu kupieckiego i w przypadku przekroczenia tego limitu
sprzedaż paliw zamawiającemu zostanie wstrzymana?
50. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty realizacji dostawy?

Odpowiedzi:
Do zapytania z dn. 19.07.2020 r.
ad 1. Zamawiający potwierdza, że zamówienie dotyczy zakupu paliw na potrzeby własne
oraz do dalszej odsprzedaży.
ad 2. Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami z zagranicą.
ad 3. W miejscu realizacji zamówienia nie występują żadne problemy w dojeździe do
miejsca rozładunku.
ad 4. Zbiorniki Zamawiającego posiadają i będą posiadać w trakcie realizacji zamówienia
ważne legalizacje.
ad 5. Urządzenia pomiarowe Zamawiającego posiadają i będą posiadać w trakcie realizacji
zamówienia ważne legalizacje.
ad 6. Zamawiający nie wyrazi zgody aby rozliczenia ilościowe odbywały się na podstawie
dowodu wydania z bazy magazynowej.
ad 7. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisu, że w sytuacji
awarii sondy pomiarowej zamawiającego lub przekroczenia zakresu pomiarowego
zbiornika, rozliczenia ilościowe będą odbywały się na podstawie dowodu wydania
paliwa z bazy magazynowej.
ad 8. Tak, zamawiający potwierdza, iż rozliczanie ilości dostaw oraz fakturowanie
następowało będzie na podstawie odczytów wskazań elektronicznych przyrządówsond pomiarowych- dot. części 1, a dla części 2 na podstawie legalizowanego licznika
autocysterny w temp. ref 15 stopni C.
ad 9. Tak, zamawiający wyrazi taką zgodę.
ad 10. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie jako standardu obowiązku przesyłania
wykonawcy raportów z odczytu stanu stacji przed i po dostawie w formie załącznika
do protokołu przyjęcia paliwa.
ad 11. Dostawy mogą być realizowane 7 dni w tygodniu , 24 godziny na dobę.
ad 12. Pisemna forma składania zamówień zostaje już jednoznacznie wskazana w § 2 ust. 1.,
natomiast § 2 ust. 2 uściśla dni, w których składane będą zamówienia.
„2. Zamówienia składane będą przez Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy do godz. 12:00. Zamówienia
złożone po godzinie 12:00 będą traktowane jako zamówienia złożone dnia następnego.”
ad 13. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 2 ust. 4 umów dla części I i II
zamówienia.
ad 14. Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem udostępnionej
nieodpłatnie dedykowanej do tego celu aplikacji elektronicznej.

ad 15. Zamawiający podtrzymuje, że przyjęcie paliwa odbywało się będzie na podstawie
wskazań urządzeń pomiarowych zamawiającego.
ad 16. Tak, zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie Wykonawcy Świadectwa legalizacji
zbiorników wraz z tabelami litrażowymi.
ad 17. Tak, zamawiający wyrazi taką zgodę.
ad 18. Tak, zamawiający wyrazi taką zgodę.
ad 19. Tak, zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kontrolowaną 1-2 razy w roku.
ad 20. Zamawiający potwierdza, że dostawy będą realizowane w dni robocze, tj. od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
ad 21. W przypadku ewentualnego badania jakości paliwa, Zamawiający potwierdza, ze
zosranie ono przeprowadzone przez niezależne akredytowane laboratorium.
ad 22. Zamawiający potwierdza, że próbki paliwa pobierane będą przy każdej dostawie.
ad 23. Zamawiający potwierdza, że próbki paliw będą pobierane i przechowywane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu
pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1035) oraz
polska normą PN-EN ISO 3170.
ad 24. Zamawiający potwierdza, że jakość dostarczonego paliwa oceniana będzie wyłącznie
w oparciu o próbki paliwa pobrane z cysterny w chwili dostawy
ad 25. Częstotliwość i terminy dostaw będą podyktowane bieżącym zapotrzebowaniem
Zamawiającego. Szacunkowa oczekiwana częstotliwość dostaw to około:
a. 6-7 dostaw w miesiącu dla części I,
b. 5 dostaw w miesiącu dla części II,
c. 1 dostawa w tygodniu dla części III.
ad 26. Wielkości poszczególnych dostaw będą podyktowane bieżącym zapotrzebowaniem
Zamawiającego. Szacunkowe oczekiwane wielkości poszczególnych dostaw wynoszą:
a. ok. 32 [m3] (jedna pełna cysterna) na dostawę łączoną ON oraz Pb-95 w
proporcji około 3:1, w tym co najmniej 20 [m3] ON oraz 4 [m3] Pb-95,
b. ok. 3 000 – 8 0000 [l] LPG na dostawę,
c. ok. 70-90 szt. butli propan-butan 11kg na dostawę.
ad 27. Zamawiający potwierdza, że dostawy łączone ON standardowy , ON o polepszonych
właściwościach i Pb będą łączone.
ad 28. Zamawiający posiada własne pojemniki na pobrane próbki. W przypadku
dostarczenia pojemników przez Wykonawcę, Zamawiający zgadza się na pobranie
próbek do pojemników Wykonawcy.
ad 29. Zamawiający potwierdza, że jest możliwość pozostawienia przez Wykonawcę zapasu
pojemników na stacji paliw.

ad 30. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 5 ust. 1 lit. a) umowy dla części I i
II zamówienia.
ad 31. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 4 ust.4 umowy.
ad 32. Zamawiający będzie dokonywał czyszczenia i odwadniania zbiorników paliwa z
częstotliwością i w terminach zgodnych z wym0gami technicznymi prawa polskiego.
ad 33. ,Zamawiający podtrzymuje bieżące zapisy § 2 ust.10 umowy w części I.
ad 34. Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie kwoty zaległości z 700 000 zł do kwoty
350 000 zł.
ad 35. Zamawiający podtrzymuje bieżące zapisy umowy. W treści § 2 ust. 6 umowy na
część II zamówienia Zamawiający wskazuje (cyt.):
„Rozliczenie ilości dostarczonego gazu LPG odbywać się będzie wg wskazań
zalegalizowanych liczników w autocysternach posiadających ważne świadectwa
legalizacji”
ad 36. We wskazanym przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikające z
przeprowadzonej ekspertyzy
ad 37. Zamawiający
zamówienia.

podtrzymuje bieżące zapisy § 5 ust.1 lit. c) umowy dla II części

ad 38. Zamawiający akceptuje przekazywanie e-faktur w formie elektronicznej za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ustalony przez Strony.
ad 39. Zamawiający
zamówienia.

podtrzymuje bieżące zapisy § 5 ust.1 lit. c) umowy dla I części

ad 40. Zamawiający podtrzymuje bieżące zapisy § 5 ust.1 lit. b) umów dla I i II części
zamówienia.
ad 41. Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg
przedstawionego wzoru jeżeli system składania zamówień Wykonawcy będzie tego
wymagał.
ad 42. Zamawiający podtrzymuje bieżące zapisy § 3 ust. 2 lit b - d)
ad 43. Zamawiający będzie dokonywał czyszczenia i odwadniania zbiorników na gaz LPG z
częstotliwością i w terminach zgodnych z wymogami technicznymi prawa polskiego.
ad 44. Tak, wartość w kolumnie „kwota brutto [zł} powinna zostać obliczona poprzez
przemnożenie ceny jednostkowej z kolumny „Cena brutto [zł} przez wielkość
wolumenu z kolumny „Szac. Ilość [zł]/m3]

Do zapytania z dn. 20.07.2021 r.:
ad 45. Zamawiający będzie respektował regulacje ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004,nr 54,poz 535 z późniejszymi zmianami).
ad 46. Zamawiający wyrazi taką zgodę.
ad 47. Zamawiający wyrazi taką zgodę.
ad 48. Zamawiający wyrazi taką zgodę.
ad 49. Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie w umowie kredytu kupieckiego.
ad 50. Zamawiający nie wyraża zgody aby termin płatności liczony był od daty realizacji
dostawy. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2020 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 935) termin zapłaty nie może przekraczać 30 dni liczonych od dnia
doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.
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