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WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę pn.: „Dostawa paliw i płynów eksploatacyjnych”.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej „ustawa”) Zamawiający, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej „SIWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania kart paliwowych w terminie do 15 dni roboczych od
daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy (§ 4 ust. 3 Umowy)?
Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny
internetowej, do której dostęp Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 6 ust. 2 poprzez dodanie po słowie:
„groszy” słowa: „brutto”?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 3
Czy po wyborze oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 6 ust. 3 poprzez
wskazanie okresów rozliczeniowych obowiązujących u Wykonawcy: „Strony ustalają następujące okresy
rozliczeniowe trwające: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego?
Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że
Wykonawca ma pełną swobodę w ustaleniu terminów dwóch okresów rozliczeniowych w miesiącu
kalndarzowym, a zatem mogą to być np. takie terminy jakich oczekiwałby Wykonawca.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania i włączenia do treści
umowy Regulaminu Wykonawcy w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy?

Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
w następujący sposób:
Wzór Umowy - § 6 ust. 2:
Przed modyfikacją:
Rabat, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od każego całego 1 litra zakupionego oleu napędowego ON
lub benzyny bezołowiowej PB 95 i wynosi – w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy - …………
groszy/litr.
Po modyfikacji:
Rabat, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od każego całego 1 litra zakupionego oleu napędowego ON
lub benzyny bezołowiowej PB 95 i wynosi – w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy - …………
groszy brutto/litr.
Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści stanowią integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
_____________________________________________________________________________________

Zamawiający informuje, że powyższe informacje zamieścił na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 13.12.2017 r.

