
                                                                                                               Odolion, dnia 04 stycznia 2019 r. 
 
DUDiM.510.1.2019  
 
 
                                                          Odpowiedzi na pytania  
 
                Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Powiatowych 
w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie odpowiada na pytanie dotyczące przetargu 
na „ Zakup paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w 
Odolionie”  
 

 
1. Czy Zamawiający zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od 

przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub 
przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) 
lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: 

    *    0 zł netto za kartę nową, 
*   10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy 
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych 
danych etc.), 
 
Odp. Tak, Zamawiający zaakceptuje takie warunki. 
 

2. Czy Zamawiający może doprecyzować zapis w § 4 ust. 1 po słowach: „gdy nie dostarczy w 
terminie…”, gdyż nie ma zawartej jasnej informacji czego dotyczy kara dla Wykonawcy oraz 
według Wykonawcy w jednym zapisie zawarte są dwie różne stawki kar? 
 
Odp. Zamawiający oświadcza, że zwrot „ gdy nie dostarczy w terminie.. „ usuwa z zapisu w § 4 ust. 
1 
 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do § 4 ust. 1 na końcu zdania następującego 
zapisu: ”z wyłączeniem: awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na 
stację paliw.”? 

 
 
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
4.   Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  zmiany w § 8 aby Strony mogły dochodzić odszkodowań 

przewyższających kary umowne do wysokości rzeczywistych szkód? 
 
Odp. Tak, Zamawiający zaakceptuje takie warunki. 

 
 

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) 
załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy -  w 
odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik 
niniejszej korespondencji)? 
 
Odp. Tak 
 
 

 
                                                                                                               Podpisał: 
                                                                                             Z up. Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego 
                                                                                                             Bożena Roszak  
                                                                                           Kierownik Działu Utrzymania Dróg i Mostów 
  


