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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  

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 zwraca się z prośbą o możliwość zmiany wskazania daty 

dotyczących podania cen do oferty w celu rzetelnego porównania ofert oraz 

przeciwdziałaniu zaniżania wartości ofert przez innych Wykonawców. Informujemy, że ceny 

ulegają zmianom nawet kilkakrotnie w ciągu dnia. W związku z powyższym czy 

Zamawiający zgodzi się na podanie cen z wybranej stacji w Olsztynie z dnia ogłoszenia 

postępowania tj. na 12.02.2021 r. ? W takim przypadku Zamawiający będzie mógł wybrać 

ofertę faktycznie najkorzystniejszą według określonych kryteriów. 

Pytanie nr 2 – Wykonawca prosi o modyfikację zapisu zapytania ofertowego Pkt 16 ppkt 

20 wzór umowy na termin płatności na 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.  

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty 

dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty 

wpływu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Termin liczony od dnia 

wystawienia faktury jest terminem konkretnym i jasnym dla obu stron i nie może się różnić 

w różnych zapisach wzoru umowy. 

Pytanie nr 3 – Wykonawca prosi o dodanie zapisu do wzoru umowy po wyborze 

najkorzystniejszej oferty: „Za brak możliwości tankowania paliwa nie uznaje się  

w szczególności remontu stacji paliw, wyłączenia, awarii, przyjęcia paliwa na stację paliw. 

Wykonawca daje możliwość zatankowania na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej 

siedziby Zamawiającego niezależnie od zakresu km. Wykonawca z tego tytułu nie będzie 

ponosił kar finansowych”. 
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Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów sekcji 7 ust. 2 zapytania 

ofertowego w zakresie opisu kryteriów i sposobu dokonywania oceny oferty. 

Powinno być: cyt. „2. Cena jednostkowa za produkty paliwowe powinna być średnią ceną 

dnia brutto z dnia 12.02.2021 r. (z dnia ogłoszenia postępowania), z posiadanych przez 

Wykonawcę punktów sprzedaży paliwa znajdujących się na terenie województwa 

Warmińsko - Mazurskiego. Cena określona w sposób podany powyżej zostanie przyjęta 

przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert.” 

Jednocześnie zmianie ulega formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

Ad. 2. Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące płatności (pkt 16, ppkt 20) mają 
swoje odzwierciedlenie w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, cyt.: „Termin zapłaty określony  
w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury 
lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi (…)”. 

Nie mniej jednak Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu Sekcji 16 ust. 20 

zapytania ofertowego pod warunkiem, że faktury będą przesyłane do Zamawiającego  

w firmie elektronicznej w dniu wystawienia lub kolejnym dniu roboczym.  

Powinno być: cyt. „20) Warunki płatności: płatne przelewem w terminie 21 dni od daty 

wystawienia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze”. 

Ad. 3. Zgodnie z zapisami ust. 5 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, cyt.: „Wykonawca powinien posiadać lub 

dysponować co najmniej sześcioma stacjami paliw w granicach administracyjnych miasta 

Olsztyn z możliwością skorzystania z usług myjni automatycznej (minimum 3 stacje 

powinny posiadać możliwość skorzystania z usług myjni automatycznej)”. 

W świetle powyższego, zdaniem Zamawiającego przedstawiona przez Wykonawcę 

sytuacja jest mało prawdopodobna, aby wystąpiła jednocześnie na wszystkich stacjach. 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w/w zapisu do wzoru umowy. 

Jednocześnie Zamawiający uszczegóławia zapisy OPZ i dodaje ust. 19, cyt.: 

„Zamawiający będzie miał możliwość tankowania pojazdów służbowych (w systemie 

bezgotówkowym) na wszystkich stacjach benzynowych Wykonawcy w szczególności 

zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jak i całej Polski”. 

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert. Zmianie ulegają zapisy Sekcji 10 ust. 2 zapytania ofertowego, cyt.: „Termin składania 

ofert upływa dnia 23 lutego 2021 r. do końca dnia. Otwarcie ofert nastąpi następnego 

dnia roboczego”. 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 

Powyższe zapisy stają się integralną częścią zapytania ofertowego. 

 

Warmińsko-Mazurski  
Wojewódzki Lekarza Weterynarii  

w Olsztynie  
/-/ Jerzy Koronowski 

 

Rozdzielnik: 
Egz. Nr 1 – a/a (skan BIP) 

Wykonała: Katarzyna Białek 

Dnia 17.02.2021 r. 


