
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/30/09 Szczecin, dnia 29.12.2009. 
       
 
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 21 i 22 grudnia 2009r. wpłyn ęły do Zamawiaj ącego pytania nast ępującej tre ści: 
 
 

1. W myśl art. 38 pkt 6 ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych zwracam si ę z prośbą o 
przesuniecie terminu składania ofert na dzie ń 11.01.2010r. 
Prośba podyktowana jest nadchodz ącym okresem świątecznym, a tym samym 
okresem urlopowym.  

2. Rozdział XIV SIWZ pkt IV ppkt. 2 Czy istnieje mo Ŝliwo ść zaakceptowania 10 
dniowego terminu wystawienia kart paliwowych? 

3. Rozdział XIV SIWZ pkt IV ppkt. 3; § 3 Projektu Umow y ust. 3 Czy istnieje mo Ŝliwo ść 
odst ąpienia od wymogu posiadania stacji paliw w miejscow ościach Niechorze  
oraz Nowe Warpno? Informuj ę jednocze śnie, i Ŝ Wykonawca posiada najbli Ŝsze 
stacje paliw w nast ępujących miejscowo ściach: Trzebiatów- 17 km od 
miejscowo ści Niechorze, -Police–  30 km od miejscowo ści Nowe Warpno.  

4. Rozdział XIV SIWZ pkt V ppkt. 3 Czy istnieje mo Ŝliwo ść odst ąpienia od wymogu 
przedstawiania na fakturze u średnionej ceny za 1 m 3 paliwa? Informuj ę, iŜ w 
załączniku do faktury, stanowi ącym jej integraln ą część, przedstawiane były 
nast ępujące dane:  

a. nazwa produktu, 
b. nr rej. pojazdu, 
c. numer karty, 
d. miejscowo ść i nr stacji, 
e. data dokonania transakcji 
f. ilo ść pobranego paliwa 
g. cena jednostkowa paliwa widniej ąca na dystrybutorze w momencie 

tankowania 
h. warto ść brutto po opu ście 
i. warto ść brutto (stacja) 
j. warto ść VAT po opu ście 
k. warto ść netto po opu ście 
l. wielko ść opustu 
 

5. Rozdział XIV SIWZ pkt V ppkt. 5; § 5 Projektu Umowy  ust.3 Czy istnieje mo Ŝliwo ść 
zaakceptowania terminu płatno ści 21 dni od daty wystawienia faktury?  

6. Rozdział XIV SIWZ pkt V ppkt. 6; § 5 Projektu Umowy  ust.4 Czy istnieje mo Ŝliwo ść 
zaakceptowania jako dnia zapłaty, dnia uznania rach unku bankowego 
Wykonawcy?  

7. § 2 Projektu Umowy ust.2 Pragn ę zauwaŜyć iŜ wskazane przez Zamawiaj ącego 
rozporz ądzenie Ministra Gospodarki dotycz ące wymaga ń jakościowych dla paliw 
ciekłych, jest ju Ŝ nieaktualne. Proponujemy tym samym dokonanie zmian y zapisu 
na zgodny z Rozporz ądzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r oku w 
sprawie wymaga ń jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz.1441 ) 

8. § 5 Projektu Umowy ust. 2 Czy istnieje mo Ŝliwo ść dokonania zmiany brzmienia 
zapisu projektu umowy na nast ępujący: „Zamawiaj ący dokona zapłaty nale Ŝności 
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określonej w pkt.1 na podstawie przedło Ŝonych faktur VAT Wykonawcy, które 
Wykonawca wystawi (zgodnie z ustaw ą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i 
usług – Dz.U. nr 54 poz.535 z pó źniejszymi zmianami) w terminie 7 dni od 
ostatniego dnia ka Ŝdego okresu rozliczeniowego”?  

9. § 6 Projektu Umowy ust.3 Czy istnieje mo Ŝliwo ść odst ąpienie od zapisu w 
projekcie umowy? Oczywistym jest, Ŝe Wykonawca , jako wystawaca faktury VAT 
ponosi odpowiedzialno ść za ich prawidłowo ść, a takŜe ma obowi ązek 
przechowywa ć faktury VAT do czasu upływu terminu przedawnienia zobowi ązania 
podatkowego. Ponadto w tre ści projektu Umowy przywołano bł ędne 
rozporz ądzenie, obecnie obowi ązuje Rozporz ądzenie Ministra Finansów z dnia 28 
listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektó rym podatnikom,  
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz  listy towarów i usług, do 
których nie maj ą zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us ług (Dz.U. nr 
212 poz.1337).  

 
 

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 1  

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przedłuŜa termin składania ofert do dnia 11 stycznia 2010 r. do godziny 11:30. Otwarcie ofert 
odbędzie się 11 stycznia 2010r o godzinie 12:00 w sali 116 Urzędu Morskiego w Szczecinie 
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. 

 

Odpowied ź na pytanie 2  
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych 
wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W  - Rozdziale XIV ust. IV pkt.2 , 
 - Załączniku nr 1 do umowy ust. IV pkt.2 
 
jest : Wykonawca na swój koszt w ci ągu 7 dni od zawarcia umowy, wystawi karty 
flotowe  na uprawnione do poboru paliwa pojazdy i m aszyny Zamawiaj ącego.  
 ma być: Wykonawca na swój koszt w terminie 10 dni od daty p odpisania umowy, 
wystawi bezgotówkowe karty limitowo-paliwowe na upr awnione do poboru paliwa 
pojazdy Zamawiaj ącego”.  
 
 
Odpowied ź na pytanie 3  
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych 
wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W  - Rozdziale XIV ust. IV pkt.3 , 
 - Załącznik nr 3 do SIWZ -projekt umowy § 3 ust 3 
 - Załączniku nr 1 do umowy ust. IV pkt.3 
jest:  Wskazane przez Wykonawc ę stacje paliw b ędą wydawały paliwo pojazdom 
Zamawiaj ącego na terenie takich miejscowo ści jak : Szczecin, Świnouj ście, 
Międzyzdroje, Wolin, Niechorze, Nowe Warpno oraz w pro mieniu 30 km od nich 
ma być: Wskazane przez Wykonawc ę stacje paliw b ędą wydawały paliwo pojazdom 
Zamawiaj ącego na terenie takich miejscowo ści jak : Szczecin, Świnouj ście, 
Międzyzdroje, Wolin, Niechorze, Nowe Warpno lub w prom ieniu 30 km od nich 
 
 
Odpowied ź na pytanie 4  
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych 
wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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W  - Rozdziale XIV ust. V pkt.3 , 
- Załączniku nr 1 do umowy ust. V pkt.3 

Wykreśla się zapis „Faktura wystawiona za dany okres rozliczeniowy będzie zawierać 
uśrednioną cenę za 1 m3 danego paliwa.” 
 
 
Odpowied ź na pytanie 5  
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty 
wystawienia faktury. 
 
 
Odpowied ź na pytanie 6  
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości akceptacji jako dnia zapłaty, dnia uznania rachunku 
bankowego Wykonawcy. 
 
 
Odpowied ź na pytanie 7  
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych 
wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W  - Załącznik nr 3 do SIWZ -projekt umowy § 2 ust 2  
jest: Wykonawca o świadcza, Ŝe oferowane paliwo, o którym mowa w  § 1 odpowiada 
wymaganiom jako ściowym okre ślonym w rozporz ądzeniu Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 19 X 2005 r. w sprawie wymaga ń jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 216, 
poz. 1825 z pó źniejszymi zmianami) oraz aktualnym edycjom norm: PN -EN 590 i PN-
EN 228. 
ma być: Wykonawca o świadcza, Ŝe oferowane paliwo, o którym mowa w  § 1 
odpowiada wymaganiom jako ściowym okre ślonym Rozporz ądzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wym agań jakościowych dla paliw 
ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz.1441) oraz aktualnym e dycjom norm: PN-EN 590 i PN-EN 
228. 
 
 
Odpowied ź na pytanie 8  
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości dokonania zmiany zapisu w § 5 ust.2 Projektu 
Umowy. 
 
 
Odpowied ź na pytanie nr 9  
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości odstąpienia od zapisu w § 6 ust. 3 Projektu 
Umowy. 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych 
wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W  - Załącznik nr 3 do SIWZ -projekt umowy § 6 ust 3  
jest: Wykonawca  ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu pr owadzenia niewła ściwej  
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług  (VAT) stosownie do zapisów w 
Rozporz ądzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sp rawie zwrotu podatku 
niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu  
ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do k tórych nie maj ą zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U.  N r 95, poz.798 z pó źn. zm.)  
ma być: Wykonawca  ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu pr owadzenia niewła ściwej  
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług  (VAT) stosownie do zapisów w 
Rozporz ądzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r oku w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom,  wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz 
listy towarów i usług, do których nie maj ą zastosowania zwolnienia od podatku od 
towarów i usług (Dz.U. nr 212 poz.1337).  
 
Data zamieszczenia na stronie 29/12/2009 


