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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb 

Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2020 ”  

 
Wyjaśnienia do SIWZ : 

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.. z 2019 poz. 1843) w 

związku z zapytaniami Wykonawców wyjaśnia: 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

 

Odpowiedzi na pytania do ogłoszonego postępowania dotyczące SIWZ :  

 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w  formularzu ofertowym załącznik nr 2  

tabela  dotycząca ceny ze stacji   i ujednolici dzień z jakiego mają być wpisane ceny 
do oferty? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w formularzu ofertowym załącznik nr 2 
tabela dotycząca ceny ze stacji. 

 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  § 1ust. 8  8.2 i odstąpi od kary 

       umownej dotyczącej terminu   dostarczenia kart?    
            Karty dostarczane są przesyłką pocztową/ kurierską w zależności od ilości kart. 
           Wykonawca stara się dostarczyć karty w jak najkrótszym czasie, jednak mogą    
           wystąpić okoliczności, które są niezależne od Wykonawcy.  
           W związku, z tym Wykonawca prosi o odstąpienie od kary umownej. 
       Odpowiedź: 
       Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 
 

 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę zapisu projektu umowy  § 4 ust. 4 i 

zaakceptuje termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury? 
W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od 
daty otrzymania faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania 
daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji 
należności w przypadku występujących przeterminowań. 
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość 
otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury 
korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.   
E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, 
zawiera te      same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji 
papierowej. E-faktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym Portalu. 

 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy. 



 
4. Czy wyrazicie Państwo zgodę na akceptację  procedury reklamacyjnej jaka 

funkcjonuje   
     u Wykonawcy ( SIWZ Rozdz. III PKT. 6): 

 
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego 
paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym 
zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi 
postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji 
Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W 
przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w 
szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca 
rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W 
przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. 
Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania 
na drodze sądowej”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 

 

 


