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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawy paliwa napędowego: ON - 270 000 l, E95 – 43 000 l, E98 - 
12 000 l dla Urzędu Morskiego w Szczecinie na okres 24 miesięcy”: PO-II-370/ZZP-3/30/09 
 
Dnia 05 stycznia 2010r. wpłyn ęło do Zamawiaj ącego pytanie nast ępującej tre ści: 
 
Rozdz. XIV SIWZ pkt V pdpkt. 5: § 5 Projektu Umowy ust.3 Czy istnieje mo Ŝliwo ść 
odst ąpienia od wymogu zaakceptowania przez Wykonawc ę terminu płatno ści 
liczonego od daty otrzymania faktury przez Zamawiaj ącego, przy jednoczesnym 
zaakceptowaniu jako terminu zapłaty faktury okresu 21 dni, liczonego od daty jej 
wystawienia?  
Jednocze śnie informuj ę, Ŝe faktury wystawiane s ą w naszym systemie do siódmego 
dnia po zako ńczeniu okresu rozliczeniowego i niezwłocznie wysyła ne do 
Zamawiaj ącego. Ponadto informuj ę, iŜ Zamawiaj ący otrzymałby dost ęp do 
spersonalizowanego portalu internetowego, który umo Ŝliwiłby Mu podgl ąd obrazów 
faktur tu Ŝ po ich zaksi ęgowaniu, co pozwoliłoby na wcze śniejsze zabezpieczenie 
środków publicznych na opłacenie wysyłanej faktury 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655. z późniejszymi zmianami) 
Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 
Odpowied ź na pytanie  
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych 
wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W  - Rozdziale XIV ust. V pkt.5 , 
 - Załącznik nr 3 do SIWZ -projekt umowy § 5 ust 3 
 - Załączniku nr 1 do umowy ust. V pkt.5 
jest::  Zamawiaj ący dokona zapłaty przelewem w ci ągu 21 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania faktury VAT 
ma być: Zamawiaj ący dokona zapłaty przelewem w ci ągu 21 dni kalendarzowych od 
daty wystawienia faktury VAT. Jednocze śnie Wykonawca zobowi ązuje si ę zapewni ć 
Zamawiaj ącemu dost ęp do spersonalizowanego portalu internetowego, któr y umo Ŝliwi 
podgl ąd obrazów faktur tu Ŝ po ich zaksi ęgowaniu. 
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