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DUDiM. 510.6.14

W odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup
paliw Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie  wyjaśnia :

Pytanie :
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów – par 4 ust 3 umowy zmianę zapisów o
obowiązującej u Wykonawcy procedurze reklamacyjnej: W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga
reklamacyjna: reklamacja powinna być złoŜona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na
adres: ………..@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać
uzasadnienie reklamacji oraz Ŝądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca
ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu
reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w
szczególności uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw. Wykonawca rozpatrzy
reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji,
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości
udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości
naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści.
Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka moŜliwości dochodzenia
swych praw na drodze sądowej?
Odp.
 Zamawiający zmienia tylko zapis dotyczący ilości dni terminu na rozpatrzenie reklamacji . We
wzorze mowy  stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 4 ust 3
istnieje zapis „   ..... Od momentu przyjęcia reklamacji  Dostawca ma 1 dzień  na rozpatrzenie
reklamacji ...” .
Zamawiający zmienia zapis  na  „..... Od momentu przyjęcia reklamacji  Dostawca ma 7dni  na
rozpatrzenie  reklamacji ...” .
Reszta zapisu § 4 ust 3 zostaje bez zmian.

2.Czy Zamawiający zaakceptuje, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy usunięcie zapisów
par 6 o podwykonawstwie?

JeŜeli Wykonawca nie wykaŜe w złoŜonej ofercie podwykonawców,  § 6 umowy  zostanie  bez wpisu
w poszczególnych punktach, ale niŜ moŜe być usunięty.
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