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Znak sprawy: ZP 2/2021 

Głogów, dnia 11.01.2022 r. 

ZAWIADOMIENIE 
 

Zamieszczono na stronie internetowej Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie: 

http://www.km.glogow.pl   
 

Dotyczy : 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„Dostawę oleju napędowego spełniającego wymogi polskiej normy PN EN 590”  

Przetarg nieograniczony opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2021/S 

245-648036 z dnia 17.12.2021 r.   

 

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).  

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień: 
 

Pytanie nr 1 

Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów 

własnych prosimy o dodanie do umowy następującego zapisu (albo złożenia przy zawieraniu 

umowy oświadczenia o następującej treści): 

„Zamawiający  oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

lub obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 

10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej 

także: „prawo energetyczne”], zaś: 

• Oleje napędowe do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011 

zakupione od Wykonawcy przeznaczone będą wyłącznie na własny użytek. O zmianie sytuacji 

faktycznej/prawnej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle 

aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.  

W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać dalszej sprzedaży na 

terytorium Polski lub wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający 

zobowiązuje się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami lub na obrót paliwami 

ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego 

poinformowania Wykonawcy o jej uzyskaniu. 

Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży 

paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji.  

W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na 

potrzeby własne, w szczególności w przypadku dokonania przez niego odsprzedaży paliwa bez 

wymaganej koncesji lub dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą paliwami 

kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej 

wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wysokości nie 

mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za każdy przypadek 

naruszenia zgodnie z art. 56 ust. 2h pkt 7 prawa energetycznego, w związku ze stwierdzeniem 

przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków udzielonej koncesji lub naruszenia 
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przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obrotu hurtowego paliwami ciekłymi 

pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi”. 

 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zakupione przez Zamawiającego paliwo wykorzystywane będzie wyłącznie do celów 

własnych. Zamawiający przy podpisywaniu umowy przedłoży stosowne oświadczenie, 

zgodnie z treścią przedstawioną w pytaniu.  

Pytanie nr 2 

Dot. par 5 ust. 4 lit. a) -  Czy zamawiający zaakceptuje także zaplombowanie skrzyni 

załadunkowo – rozładunkowej (komora spustowa) cysterny? 
 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający zaakceptuje zaplombowanie skrzyni załadunkowo – rozładunkowej (komora 

spustowa) cysterny.  
 

Pytanie nr 3 

Prosimy o dodanie do umowy zapisu precyzującego informację o producencie oferowanego 

paliwa. 
 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
 

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowa jest wykładnia § 3 umowy że w trakcie realizacji 

umowy ceną sprzedaży będzie cena 1 m3 netto paliwa publikowana na stronie internetowej 

producenta z dnia dostawy pomniejszona o stały opust kwotowy w zł/m3 wynikający ze 

złożonej oferty?   
 

Odpowiedź na pytanie 4: 

Zamawiający potwierdza, że w trakcie realizacji umowy ceną sprzedaży będzie cena 1 m3 

netto paliwa publikowana na stronie internetowej producenta z dnia dostawy lub 

udokumentowana pisemnie, zgodnie z § 3 pkt 4 projektu umowy, pomniejszona o stały upust 

kwotowy w zł/m3, zgodnie ze złożoną ofertą i podaną przez Wykonawcę ceną na dzień 

5 stycznia 2022 roku. 
 

Pytanie nr 5 

Czy prawidłowa jest wykładnia § 3 ust 2 zgodnie z którą za cenę jaką wykonawca otrzyma 

w czasie trwania umowy od rafinerii należy rozumieć cenę publikowaną na stronie 

internetowej producenta/rafinerii? Określony Wykonawca nie może podać ceny po jakiej 

zaopatruje się u producenta, może natomiast odnieść cenę proponowaną do ceny 

publikowanej na stronie producenta która to cena zostanie pomniejszona o opust 

zaoferowany zamawiającemu w ofercie.  

 

Odpowiedź na pytanie 5: 

Za cenę oleju napędowego jaką Wykonawca otrzyma w czasie trwania umowy od rafinerii 

należy rozumieć cenę jaką płaci w danym dniu za olej napędowy lub cenę publikowaną na 

stronie internetowej producenta/rafinerii. 
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Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający będzie pobierał i przechowywał próbki zgodnie z obowiązującym w tym 

zakresie rozporządzeniem? 
 

Odpowiedź na pytanie 6: 

Tak.  
 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przechowywanie próbek i kontr próbek paliwa? Informuję, 

że kierowca ze względów bezpieczeństwa nie będzie mógł zabierać próbek paliwa. 

 

Odpowiedź na pytanie 7: 

Tak.  
 

Pytanie nr 8 

W związku z wymogiem ustawowym obowiązującym od 01.01.2020 r. dot. obowiązku 

składania oświadczeń o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy jeżeli taki status jest 

posiadany prosimy o wyrażenie zgody na dodanie do Umowy zapisu o następującej treści: 

,,Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych.” 
 

Odpowiedź na pytanie 8: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do Umowy zapisu: 

,,Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych.”  

w przypadku posiadania przez Wykonawcę statusu dużego przedsiębiorcy. 

 

Pytanie nr 9 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do umowy załączonego do niniejszych pytań 

upoważnienia do składania zamówień? 
 

Odpowiedź na pytanie 9: 

Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do umowy upoważnienia do składania 

zamówień, zgodnie z formularzami wewnętrznymi Wykonawcy.   
 

Pytanie nr 10 

Prosimy o określenie w ofercie jednego producenta paliwa do której to ceny będą odniesione 

wszystkie ceny zaoferowane przez oferentów. Umożliwi to porównywalność wszystkich ofert 

poprzez wprowadzenie takiego samego dla wszystkich punktu odniesienia. W przypadku 

zgody na powyższe prosimy o wskazanie, że cena będzie odnoszona do średniej ceny dwóch 

największych producentów paliw: LOTOS i PKN ORLEN 
 

Odpowiedź na pytanie 10: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
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Pytanie nr 11 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest tylko olej napędowy standardowy 

letni, zimowy i przejściowy. 

 

Odpowiedź na pytanie 11: 

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest olej napędowy standardowy letni, 

zimowy i przejściowy. 
 

Pytanie nr 12 

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienia będą składane w dni robocze od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni świątecznych. 
 

Odpowiedź na pytanie 12: 

Zamawiający potwierdza, że zamówienia będą składane w dni robocze od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych. 
 

Pytanie nr 13 

Prosimy o potwierdzenie, że za dni robocze kiedy będą realizowane dostawy należy rozumieć 

dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni roboczych. 

Odpowiedź na pytanie 13: 

Zamawiający informuje, że za dni robocze kiedy będą realizowane dostawy należy rozumieć 

dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych. 

Pytanie nr 14 

Prosimy o usunięcie zapisu R. IV ust. 10 lit e i g)) SIWZ ponieważ zamawiający wskazał że 

rozliczenia ilościowe będą odbywać się na podstawie legalizowanego licznika cysterny i zapisy 

te są ze sobą sprzeczne. 

Odpowiedź na pytanie 14: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
 

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z 

ustawą  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Dz.U.2016.710 j.t. z 

późn. zm.)? 

 

Odpowiedź na pytanie 15 : 

Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail: 

faktury@km.glogow.pl lub w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez 

platformę PEF zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych.   
 

Pytanie nr 16 

Na teCzy zbiorniki Zamawiającego posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia 

aktualne decyzje UDT dopuszczające zbiorniki do eksploatacji? 
 

Odpowiedź na pytanie 16: 

Tak.    
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Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy w formie załącznika oświadczenie o treści 

„Zamawiający oświadcza, że zbiorniki, do których będzie dostarczane paliwo spełniają 

wymagania techniczne, budowalne, ochrony środowiska i p.poż pod rygorem regresu 

cywilnoprawnego za podanie nieprawdy w przypadku kary ze strony Prezesa URE za 

naruszenie koncesji po stronie Wykonawcy za dostarczenie paliw do niesprawnej technicznie 

infrastruktury” wraz z możliwością odmowy dostawy paliw w przypadku gdy Zamawiający 

odmówi podpisania takiego oświadczenia”? 

 

Odpowiedź na pytanie 17: 

Tak. 
 

Pytanie nr 18 

Prosimy o potwierdzenie, że podmiotem badającym pobrane próbki paliwa będzie 

akredytowane niezależne laboratorium. 
 

Odpowiedź na pytanie 18: 

Zamawiający potwierdza, że podmiotem badającym pobrane próbki paliwa będzie 

akredytowane niezależne laboratorium.  

 

Pytanie nr 19 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na pobieranie próbek z zaworów spustowych po uprzednim 

spuszczeniu ok. 300 litrów paliwa za pomocą specjalnej końcówki (próbopobieralnika) 

przeznaczonej do tego celu? Nadmieniamy, że spuszczenie tej ilości paliwa przed pobraniem 

próbki jest konieczne aby próbka była miarodajna. 
 

Odpowiedź na pytanie 19: 

Tak. 
 

Pytanie nr 20 

Prosimy o usunięcie zapisu par 5 ust 4 lit. g. Zapis ten jest zbędny ponieważ zgodnie z par. 5 

ust 2 rozliczenia ilościowe i fakturowanie będzie odbywało się w oparciu o licznik cysterny a 

nie w oparciu o urządzenia pomiarowe w zbiornikach zamawiającego. 
 

Odpowiedź na pytanie 20: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
 

Pytanie nr 21 

Prosimy o usunięcie zapisu par 6 ust 6 umowy.  Nie jest wiadoma wykonawcy jaka jest 

intencja tego punktu, na jakiej podstawie byłaby oceniana ilość wydana z magazynu, czym 

będzie mierzona. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za ubytki powstałe po 

stronie Zamawiającego.  

 

Odpowiedź na pytanie 21: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 
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Pytanie nr 22 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem dedykowanej do 

tego celu aplikacji elektronicznej, którą zamawiający nieodpłatnie udostępni 

zamawiającemu? 
 

Odpowiedź na pytanie 22: 

Tak. 

 

Pytanie nr 23 

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie do Umowy nr BDO w przypadku jeżeli wykonawca taki 

numer posiada. 

 

Odpowiedź na pytanie 23: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do Umowy nr BDO jeżeli wykonawca taki numer 

posiada. 

 

Pytanie nr 24 

Dot. par. 5 ust. 4 lit. i umowy – prosimy o potwierdzenie że mowa tutaj raczej o protokole 

przyjęcia a nie wskazywanym powyżej w umowie dowodzie wydania (także tytułowanym 

WZ). 

 

Odpowiedź na pytanie 24 

W § 5 ust. 4 lit i mowa jest o dokumencie wydania, który musi zawierać dane zgodne 

z rzeczywistym odczytem licznika spuszczonego oleju napędowego z komór cysterny. 

 

Pytanie nr 25 

Prosimy o usunięcie zapisu par 5 ust. 4 lit.j) umowy ponieważ kierowca nie będzie miał 

informacji o cenie sprzedaży. Zamawiający ma wiedzę o cenie sprzedaży ponieważ ceny są 

publikowane na stronie internetowej producenta a opust kwotowy wynika z oferty. 

 

Odpowiedź na pytanie 25 

§ 5 ust. 4 lit j ma zastosowanie w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4, gdy Wykonawca 

nie wskaże właściwej strony internetowej zawierającej ceny rafinerii i nie prześle pisemnej 

informacji o cenie dostarczonego oleju napędowego. 

 

Pytanie nr 26 

Prosimy o potwierdzenie, że zapis par 6 ust. 1 umowy oznacza zgodność z wymaganiami RMG 

w przedmiocie jakości paliw. Proponujemy wprowadzenie stosownego precyzyjnego zapisu 

aby dostarczane paliwo było zgodne z wymaganiami RMG w przedmiocie jakości paliw. 

 

Odpowiedź na pytanie 26 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 27 

Prosimy o doprecyzowanie par. 6 ust 3 poprzez wskazanie, że podstawą do stwierdzenia 

niewłaściwej jakości paliwa rozumianej jako niezgodność z jakościowym RMG być jedynie 
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badanie próbki paliwa pobranej z cysterny realizującej dostawę przeprowadzone przez 

akredytowane laboratorium. 

 

Odpowiedź na pytanie 27 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 28 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu par. 6 ust 4 poprzez określenie dokładnego sposobu 

naliczania kary. Kara powinna być określona jako kwota za dzień opóźnienia. 

 

Odpowiedź na pytanie 28 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 29 

Dot. par 6 ust. 5 – Prosimy o potwierdzenie, że jeśli Odbiorca dokona zakupu u innego 

Dostawcy i otrzyma paliwo to kara określona w ust. 4 będzie naliczana do momentu tego 

zakupu. 

 

Odpowiedź na pytanie 29 

Tak.  

 

Pytanie nr 30 

Rozdz. 4 ust. 7 – prosimy o dookreślenie sposobu poboru i przechowywania próbek poprzez 

wskazanie że próbki będą pobierane zgodnie z RMG z 2014r (poz. 1035) 

 

Odpowiedź na pytanie 30 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 31 

Rozdz. IV ust. 8 – Prosimy o potwierdzenie, że w tym zapisie chodzi o rozliczanie ilościowe 

oraz fakturowanie? 

 

Odpowiedź na pytanie 31 

Zamawiający potwierdza, że rozliczanie ilościowe i fakturowanie dostaw oleju napędowego 

będzie się odbywało w temperaturze referencyjnej +15oC na podstawie legalizowanego 

licznika autocysterny. 

 

Pytanie nr 32 

Dot. par 6 ust. 3 umowy – prosimy o usunięcie „obniżenia ceny” ponieważ brak jest 

wskazania do jakiego obniżenia ceny.  

 

Odpowiedź na pytanie 32 

Zamawiający zmienia zapis § 6 ust. 3 projektu umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie: 
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„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie oleju napędowego złej jakości tj. 
niezgodnego z opisaną w § 1 normą i z tego powodu Wykonawca zobowiązany będzie do 
zwrotu wartości całej dostawy oraz odszkodowania za zniszczone takim olejem napędowym 
elementy silnika, a także inne szkody poniesione przez Zamawiającego.”  

 

Pytanie nr 33 

Dot. par 6 ust. 4 – prosimy o doprecyzowanie, że przez nieterminowe dostawy rozumie się 

działanie zawinione (zwłoka). 
 

Odpowiedź na pytanie 33 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 34 

Dot. par 6 ust. 5 – prosimy o zmianę "opóźnienie" na „zwłoka”. 

 

Odpowiedź na pytanie 34 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 35 

Dot. par 7 – prosimy o dookreślenie, że COVID nie stanowi siły wyższej w rozumieniu 

paragrafu 7 

 

Odpowiedź na pytanie 35 

Epidemia koronawirusa nie stanowi siły wyższej w rozumieniu paragrafu 7 umowy, jedynie 

brak świadomości istnienia przeszkody w chwili zawierania kontraktu wyłącza 

odpowiedzialność stron. 

 

Pytanie nr 36 

Dot. par 11 ust. 1 lit b)- prosimy o skrócenie bardzo długiego terminu zwłoki z zapłatą faktury, 

która uprawnia OP do odstąpienia od umowy. Prosimy o zmianę tego zapisu i skrócenie tego 

okresu do 1 miesiąca. 

Odpowiedź na pytanie 36 

Zamawiający nie zmienia warunków SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 37 

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby jako datę zapłaty przyjąć  datę wpływu należności na 

konto Sprzedawcy? Wykonawca nie ma wiedzy jaka jest data obciążenia rachunku 

bankowego zamawiającego co może generować zbędne utrudnienia w trakcie współpracy 

handlowej. 

Odpowiedź na pytanie 37 

Zamawiający nie zmienia warunków SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 38 

Czy Kupujący będzie respektował regulacje Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz 
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rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie dotyczącym płatności, a w tym 

regulacji odnoszących się do mechanizmu podzielonej płatności? 

 

Odpowiedź na pytanie 38 

Zamawiający przestrzega zapisów ustawy o podatku od towarów i usług w tym regulacji 

dotyczących mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z § 3 pkt 6 projektu umowy przy 

dokonywaniu płatności za nabyty olej napędowy nabywca zastosuje mechanizm podzielonej 

płatności. 

 

Pytanie nr 39 

Czy Kupujący wyrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przez Kupującego płatności bez 

wskazania w tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony 

przyjęły, że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Kupującego 

wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych faktur. W taki sam sposób zarachowane 

zostaną wszelkie inne płatności Kupującego, które w treści przelewu opisane zostaną 

nieprawidłowo, w szczególności poprzez wskazanie faktury już zapłaconej bądź wskazanie 

niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury? 

 

Odpowiedź na pytanie 39 

Zamawiający dokonując płatności wskazuje w tytule przelewu fakturę, z której wynika 

zaspokajane zobowiązanie. W przypadku gdyby jednak w opisie przelewu zabrakło takiego 

wskazania, to zamawiający nie wyraża zgody na zarachowanie płatności na poczet 

zobowiązań Zamawiającego wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych faktur. W 

związku z koniecznością dokonania płatności za dostawy oleju napędowego metodą 

podzielonej płatności konieczne jest w tej sprawie porozumienie co do dalszego toku 

postępowania. 

 

Pytanie nr 40 

Czy Kupujący wyrazi zgodę na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez Sprzedawcę 

wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 

93 z późn. zm.), której przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wierzytelnościami 

lub ich dochodzenie. Wyrażenie powyższej zgody upoważnia Sprzedawcę do udostępnienia 

w/w osobie trzeciej informacji niezbędnych do dochodzenia przenoszonej wierzytelności lub 

jej dalszego obrotu w tym m.in.: wysokości zadłużenia oraz informacji o ustanowionych 

zabezpieczeniach. O dokonaniu przeniesienia wierzytelności Sprzedawca niezwłocznie 

powiadomi Kupującego. 

 

Odpowiedź na pytanie 40 

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez Sprzedawcę 

wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 

93 z późn. zm.), której przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wierzytelnościami 

lub ich dochodzenie z zachowaniem przez faktora zasad metody podzielonej płatności. 
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Pytanie nr 41 

Czy Kupujący wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie 

Sprzedawcy o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję 

finansową i terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do 

właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości. Ponadto czy Kupujący wyrazi zgodę aby zobowiązać 

się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach 

dotyczących jego danych w tym m.in.: nazwiska/nazwy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu 

korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu? 

 

Odpowiedź na pytanie 41 

Zamawiający informuje, że sprawozdania finansowe Spółki za poszczególne lata są publicznie 

dostępne. 

 

 

Prezes Zarządu 
 
(-) Piotr Miselis 

 


