
    Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie

1.  Czy Zamawiający w odniesieniu do § 1 ust.1 zaakceptuje zmianę słowa: „ustala się w wysokości”
na słowa: „…na dzień złoŜenia oferty przez Wykonawcę wynosi brutto…………zł”, gdyŜ u
Wykonawcy przy transakcjach bezgotówkowych na karty paliwowe, nie obowiązują ceny „stałe”
ustalone, jak to ma miejsce w obecnym zapisie?
2. Czy Zamawiający w odniesieniu do § 1 ust. 5 zaakceptuje usunięcie treści zapisu, gdyŜ nie ma
zastosowania u Wykonawcy. Transakcje bezgotówkowe przy uŜyciu kart paliwowych odbywają się po
cena detalicznych (brutto) obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji
transakcji?
3. Czy Zamawiający w odniesieniu do § 3 pierwsze zdanie zaakceptuje zmianę treści zapisu  gdyŜ
kaŜdorazowe wydanie paliwa kierowcy Zamawiającemu na stacji paliw Wykonawcy potwierdzane
jest dowodem wydania (wydrukiem z terminala). Wykonawca proponuje  zapis: „KaŜdorazowo
wydanie paliwa Wykonawca potwierdza kierowcy Zamawiającemu na stacji paliw Wykonawcy
dowodem wydania (wydrukiem z terminala)/” 
4. Czy Zamawiający w odniesieniu do § 3 drugie zdanie zaakceptuje zmianę terminu zapłaty , który u
Wykonawcy  liczony jest od daty sprzedaŜy lub od daty wystawienia faktury, a nie od daty
przedłoŜenia faktury. Wykonawca nie będzie znał daty otrzymania faktury przez Zamawiającego i
takie liczenie terminu płatności moŜe spowodować problemy z wyliczeniem odsetek w przypadku
powstania ewentualnych zaległości w płatnościach. Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na
usunięcie słowa: „jeden raz w miesiącu” do usunięcia i zastąpienie go zapisem: „Strony ustalają

następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaŜy uznaje się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury za transakcje bezgotówkowe dokonane w
danym okresie rozliczeniowym po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Do kaŜdej faktury
Wykonawca dołączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym
przez kierowców Zamawiającego.”
 5. Czy Zamawiający zaakceptuje dodanie w § 4 kolejnego ustęp o następującej treści: "NiezaleŜnie od
sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową (obciąŜeniową)
na kwotę naleŜnych kar umownych?"
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w przyszłej umowie zapisu:  „W sprawach
nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków SprzedaŜy i
UŜywania Kart Flotowych Wykonawcy z dnia 01.07.2012 r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu
Ogólnych Warunków SprzedaŜy i UŜywania Kart Flotowych  z dnia 01.07.2012r.” Zamawiający
będzie kontrolował ilość i wartość paliwa zakupionego na podstawie niniejszej umowy i powiadomi z
wyprzedzeniem Wykonawcę o konieczności zablokowania kart paliwowych z powodu wyczerpania
wartości/ilości zamówienia.
7. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość realizacji dostaw poprzez zindywidualizowane do
potrzeb Zamawiającego karty paliwowe?

Zarząd Dróg Powiatowych dopuszcza mo Ŝliwo ść realizacji dostaw poprzez
zindywidualizowane karty paliw.
W związku z pytaniami ZDP umie ścił na stronie ZDP www.zdp.aleksadrow.pl zmianę do
ogłoszenia oraz nowe siwz.


