
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Wykonawcy zainteresowani  

postępowaniem o udzielenie zamówienia 
nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych 

 
                                  
dotyczy: postępowania nr 193/A/12 nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych 
na wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego w zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wykonawcy dla realizacji dostaw: „Gazy techniczne”. 
 

 
Informujemy, że zgodnie z pkt. IV.6 wymagań ofertowych Zamawiający zmienia treść 
wymagań ofertowych: 
 
1. § 3. pkt. 4. wzoru umowy do wymagań ofertowych brzmiał „Zapłaty ceny Kupujący 

dokona w terminie 60 dni od daty doręczenia mu prawidłowo wystawionej faktury, 
przelewem na rachunek wskazany w fakturze. Strony ustalają jako datę zapłaty dzień 
obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
(lub - gdy Sprzedający jest Zakładem Pracy Chronionej:  
Zapłaty ceny Kupujący dokona w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej 
faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze. Strony ustalają jako datę zapłaty 
dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.)” 
 
po zmianach otrzymuje brzmienie: 
a) „ za dostawę gazów; 

Zapłaty ceny Kupujący dokona w terminie 60 dni od daty doręczenia mu prawidłowo 
wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze. Strony ustalają 
jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
(lub - gdy Sprzedający jest Zakładem Pracy Chronionej:  
Zapłaty ceny Kupujący dokona w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej 
faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze. Strony ustalają jako datę 
zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego), 

b)  z tytułu dzierżawy butli i palet; 
 Zapłaty ceny Kupujący dokona w terminie 60 dni od końca miesiąca,  którym  

      wykonano usługę, przy czym faktura VAT będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni  
      przed terminem płatności. Faktury dotyczące dzierżawy butli i palet wystawiane będą  
      za okres miesięczny przelewem na rachunek wskazany w fakturze. Strony ustalają   
      jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

(lub - gdy Sprzedający jest Zakładem Pracy Chronionej:  
Zapłaty ceny Kupujący dokona w terminie 60 dni od końca miesiąca,  którym  

      wykonano usługę, przy czym faktura VAT będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni  
       przed terminem płatności. Faktury dotyczące dzierżawy butli i palet wystawiane będą  
      za okres miesięczny przelewem na rachunek wskazany w fakturze. Strony ustalają   

            jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego). 
 

2. Pozostałe zapisy wymagań ofertowych i projektu umowy pozostają bez zmian. 
 
 

 


