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DUDiM.510.1.2018 

 

                     Dotyczy : nieograniczonego postępowania ofertowego – dostawa paliw 

1. W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość 
tankowania paliwa na wszystkich stacjach, umożliwiających  dokonywanie transakcji przy 
użyciu kart paliwowych. Czy zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku 
ewentualnej modernizacji  lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na 
innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłączonej lub 
modernizowanej  ( w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – 
dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej ) ? 

Odp. Ze względu na specyficzną pracę służb liniowych Zarządu Dróg  Powiatowych 
związaną z letnim i zimowym utrzymanie dróg  zależy nam na jak najwcześniejszym 
zatankowaniu pojazdów i sprzętu by móc zareagować na różne zdarzenia drogowe. Dlatego 
zależy nam by odległość stacji paliw od zamawiającego nie była większa niż 10 km. 

2. 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  

3. Czy zamawiający wyraża zgodę , aby w projekcie umowy : 
– w par 4 ust.1 i ust.2 – usunąć słowa „ rachunku” i zapisać słowem „ faktury „ ?  
Odp. Zamawiający słowo „ rachunek” zmieni  w zapisie na „ faktury”   
 
- w par. 4 ust.3 – zmienić termin rozpatrzenia reklamacji na 14 dni oraz zmienić termin 
rozpatrzenia reklamacji na 14 dni  od dnia uzyskania informacji w przypadku, gdy 
rozpatrzenie reklamacji wymaga ich zebrania ? Wykonawca wprowadza reklamacje do 
systemu i nie ma możliwości skrócenia terminu ich rozpatrzenia zapewniając rozpatrzenie 
reklamacji w ciągu 1 dnia i w ciągu 7 dni w przypadku konieczności zweryfikowania 
dodatkowych informacji, a jednocześnie informuje, iż termin 14 dni jest terminem 
maksymalnym i często reklamacje rozpatrzone zostają w krótszym czasie. 
Odp. Zamawiający akceptuje proponowane terminy  i zmienia je w projekcie umowy  

              - par. 8 – zmienić w ten sposób , że Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających                        

               kary umowne do wysokości rzeczywistych szkód. 

               Odp. Zamawiający akceptuje zmianę par. 8 i umieści na stronie poprawiony projekt    

                     umowy. 


