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Warszawa, 05 grudnia 2018 r. 

WFOŚiGW.MPA.WGT.260.050.18.001.3550.18 

 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na: „Bezgotówkowy zakup paliwa do służbowych 

samochodów osobowych stanowiących własność WFOŚiGW w Warszawie, w 2019 roku”-  

nr ZO-33/2018. 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 6 poprzez zaakceptowanie poniższego: 

,,Zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury” ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 4 ) oraz zapisu  

w pkt 12 SOPZ (załącznik nr 1). 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust.1-2 poprzez zmniejszenie kary umownej  

z 20 % na 10% i liczonej od niezrealizowanej części zamówienia?  

Zdaniem Wykonawcy kara jest zbyt wygórowana. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 6 ust. 1-2 wzoru umowy (załącznik nr 4). 
 
Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę oraz uzna warunek za spełniony (szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia pkt. 9) poprzez  odstąpienie od ceny za 1 litr paliwa na dokumencie 

potwierdzającym transakcję i zaakceptuje dane jakie znajdują się w pkt. 11. 

Dane jakie są wymagane w  pkt. 9 znajdują się  w załączniku do faktury. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający wyraża zgodę na oraz uzna warunek za spełniony (szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia pkt. 9) poprzez odstąpienie od ceny za 1 litr paliwa na dokumencie potwierdzającym 

transakcję i akceptuje dane jakie znajdują się w pkt. 11 SOPZ. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) 
załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy z dnia  
24 maja 2018r. - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie. 
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Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) 
załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 5: 

Czy wyrazicie Państwo zgodę na dodanie kolejnego zdania ustępu w § 6 o następującej treści: 
,,Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 
umownych’’? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie kolejnego ustępu w § 6 wzoru umowy (załącznik nr 4) 

powyższej treści, ponieważ zapis ten nie ma zastosowania we wzorze umowy, będącej  

załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego. 

 
Powyższe wyjaśnienia zostaną dołączone do dokumentacji zapytania ofertowego ZO-33/2018. 
 
 
 
                /-/ Kamila Mokrzycka 
                       Zastępca Prezesa Zarządu 

      ……………………………………………………………….…… 
      Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona 

 


