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/Wykonawcy, którzy biorą  
udział w postępowaniu/ 

 
 
Znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.1.37/38.2021.KK 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. zakup paliwa, materiałów 
eksploatacyjnych, kosmetyków samochodowych oraz usług myjni automatycznej  
w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii w Olsztynie w latach 2021-2023. 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2 
którego wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
 
Na podstawie sekcji 7 ust. 1-2 zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie 
wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Zamawiający - Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące 
pytania: 
Pytanie nr 1 – Wykonawca prosi o rozgraniczenie litrażu dla paliwa Pb95 i Pb98 na 
formularzu ofertowym, gdyż ceny dla obu paliw nie są jednakowe a przy tym są to 2 różne 
rodzaje paliw, Pb95 – jako benzyna podstawowa oraz Pb98 – jako benzyna ulepszona, 
zatem Wykonawca nie może uśredniać cen dla 2 różnych rodzajów paliw. 
 
Pytanie nr 2 – W odniesieniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 17.02.2021 r. na pytanie 
nr 2 dotyczące terminu płatności, Wykonawca informuje, że nie ma obowiązku 
dostarczenia Kontrahentowi faktury w następnym dniu od dnia upływu danego okresu 
rozliczeniowego, gdyż nie jest to możliwe przy użyciu obsługiwanego programu 
rozliczeniowego oraz zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie 
później niż piętnastego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. 

Następnie faktura jest niezwłocznie wysłana do Zamawiającego. 
 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
Ad.1. Zamawiający informuję, że na potrzeby badania i oceny ofert do wyceny oferty, 
Wykonawcy zobowiązani są do podania ceny paliwa podstawowego (benzyny Pb95) - 
pozycja nr 1 formularza oferty (6200 L). W formularzu ofertowym Zamawiający dopuszcza 
możliwość przekreślania/ wykreślenia nazwy paliwa ulepszonego (Pb98).  
Wobec powyższego w okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakupienie 
wyłącznie benzyny bezołowiowej Pb95. 
Ad. 2. Zamawiający przyjmuje informacje Wykonawcy i podtrzymuje zapisy Sekcji 16 ust. 
20 zapytania ofertowego dotyczące warunków płatności: „płatne przelewem w terminie 21 
dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze”.  
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Uszczegóławiając, Wykonawca wystawi fakturę nie później niż 15 dnia od zakończenia 
miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, a fakturę niezwłocznie prześle do Zamawiającego. 
 
Powyższe zapisy stają się integralną częścią zapytania ofertowego. 
Termin składania ofert pozostaje bez zmianie. 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 
 
 

Z up. Warmińsko-Mazurskiego  
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  

w Olsztynie  
/-/ Dorota Daniluk 
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Egz. Nr 1 – a/a (skan BIP) 

Wykonała: Katarzyna Białek 

Dnia 19.02.2021 r. 


