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TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO ZAPISÓW SIWZ,
INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ

dotyczy:  postępowania  przetargowego  pn.  „Sukcesywny  zakup  paliw  płynnych  
do samochodów służbowych i  sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu 
Dróg w Kłobucku”. 

Działając w trybie art. 38 ust.  2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający 
udziela  odpowiedzi  na  zadane  pytania  oraz  modyfikuje  treść  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Pytanie nr 1 
Wzór  umowy  par  2  ust  6  -  czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  zapisu 
„natychmiastowo na niezwłocznie”

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść § 2 ust.  6 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do 
SIWZ na następujący:
„O  utracie  karty  paliwowej  przez  pracownika  Zamawiającego  (kradzież,  zagubienie), 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę faksem lub telefonicznie na wskazany przez niego 
numer …………………………………….. Wykonawca po powiadomieniu o zagubieniu lub kradzieży 
karty zablokuje niezwłocznie możliwość realizacji zakupów bezgotówkowych za pomocą 
tej karty”.

Pytanie nr 2 
Wzór umowy § 5 ust 2 - czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zdania 3 - pozostaje 
w sprzeczności z poprzednimi  w tym ustępie. Zastąpmy je zdaniem: płatność nastąpi 
przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

Odpowiedź:
Zamawiający  zmienia  treść  §  5  ust.  2  wzoru  umowy  stanowiącego  Załącznik  nr  5  
do SIWZ na następujący:
„Faktury  VAT  za  transakcje  bezgotówkowe  dokonane  przez  Zamawiającego  
z  użyciem  kart  paliwowych  wystawiane  będą  przez  Wykonawcę,  w  terminie  
7 dni po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych. Za datę sprzedaży uznaje się 
ostatni  dzień  danego  okresu  rozliczeniowego. Płatność  nastąpi  przelew  na  rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT”.

Pytanie nr 3 
wzór umowy § 6 ust 4 - czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania na końcu tego 
ustępu następującego zdania  "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona 
występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę 
księgową (obciążeniową) na kwotę należnej kary umownej".



Odpowiedź:
Zamawiający  zmienia  treść  §  6  ust.  4  wzoru  umowy  stanowiącego  Załącznik  nr  5  
do SIWZ na następujący:
„W przypadku naliczenia kar umownych o których mowa w ust. 2  Wykonawca wyraża 
zgodę na potrącenie ich z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy na podstawie noty 
obciążeniowej.  Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca  
z  żądaniem  zapłaty  kary  umownej  wystawi  na  rzecz  drugiej  Strony  notę  księgową 
(obciążeniową) na kwotę należnej kary umownej”.

Pytanie nr 4 
wzór  umowy  §  9  ust  8  -  czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dołączenia  już  do 
właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy, 
pod warunkiem,  że nie są one sprzeczne z postanowieniami  Umowy oraz  warunkami 
SIWZ.

Odpowiedź:
Paragraf  9  ust.  8  wzoru  umowy  stanowiącego  Załącznik  nr  5  do  SIWZ  otrzymuje 
brzmienie:
„Ogólne Warunki Używania Kart Wykonawcy stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy 
pod warunkiem, że nie są sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ”.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.
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