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Wykonawcy wszyscy

zapytania ofertowego na sukcesywnq dostawg paliw:
dla potrzeb Kuratorium OSwiaty w Katowicach i.iego

Kuratorium OSwiaty w Katowicach informuje, iz

przedmiotowego postgpowania o nastgpuj qcej treSci :

Pytanie I
Czy Zamawiaj1cy wyr-^zi zgodQ na nastgpuj4cy spos6b rozlicze,h'.,,Dostawy paliw bgd4

rozliczane w nastgpujEcych okresach rozliczeniowych: I okes rozliczeniowy od I do

15 dnia miesi4ca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesi4ca, na

podstawie sporzqdzonego przez Wykonawcg raportu transakcji, Faktura bgdzie

uwzglgdniala iloS6 zakupionych w danym okresie paliw. Za datq sprzeda|y uznaje siq

ostatni dzieri danego okresu rozliczelliowego."?

Odpowiedi I
Zamawiajqcy nie wyraz a zgody

zawarty w pkt 28 zalqcznika Nr

umowy.

Pytonie 2

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodQ na 21 dniowy termin ptatnoSci liczony od daty

wystawienia faktury Y AT przez WykonawcE

Odpowiedi 2

Zamawiajqcy nie wyra 2a zgody na 21 dniowy termin platnoSci liczony od daty

wystawienia faktury i podtrzymuje zapis zawarty w pkt 29 zal4cznika Nr I - opis

przedmiotu zam6wienia i $ 3 ust. 2 wzoruumowy.

Pytonie 3

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod1 aby aktywacja kart otrzymanych od Wykonawcy oraz

nadanie nr PIN odbylo sig z porirednictwem dedykowanego porlalu internetowego

udo stgpni onego w ramach wyna grodze nia Zamaw iaj qcego?

Odpowiedi 3

Zamawiajqcy podtrzyrnuje zapisy zawarle w pkt 14 i 15 - zal4czmka Nr I - opis

przedmiotu zamowienia i $ 6 ust, 2 i 3 wzoruumowy i jednoczesnie dopuszcza

alctywacjg kart oraz nadanie Nr PIN za posrednictwem dedykowanego portalu

i nternetowego udost gpnionego w ramach wyna grodze nia Zamaw iaj qcego.

na dwa okresy rozliczeniowe i podtrzymuje zapis

I - opis przedmiotu zam6wienia i $ 3 ust. 1 wzoru

wptynpty pytania do



Pytanie 4

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodE, aby zbiorcze zestawienie transakcji zawieralo numer oraz miejscowoS6

stacji paliw?

Odpowiedi 4

Zamawiaj4cy podtrzymuj e zapisy zawarte w pkt 30- zal4cznika Nr I opis przedmiotu zam6wienia i $ 3

ust 3 wzoru umowy tj. podanie nazwy i adresu stacji paliw oraz dopuszcza podanie numeru

i miejscowoSci stacji paliw.
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