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Pvtanie nr 1 Czy Zamawiaj^cy dopuszczaj^c mozliwosc dokonywania zakupu paliwa w formie 
bezgotowkowej przy uzyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostaly w 
ci^gu 15 dni roboczych od przedtozenia wniosku/zamowienia na karty przez Zamawiaj^cego po 
podpisaniu umowy, lub przedtozenia wniosku/zamowienia w przypadku blokady danej karty 
(utrata, zmiana danych i itp.) lub zamowienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opiaty za 
karty: 

0 zl netto za kart^ now^, 

• 10 zl netto za kart? wymienn^ (na skutek zagubienia, kradziezy, zmiany dotychczasowych 

Odpowiedz: Nie, Zamawiaj^cy nie dopuszcza takiej mozliwosci. 

Pvtanie nr 2 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zmiany w zalqczniku nr 1 do SIWZ -
formularz cenowy tak, aby wskazana cena za 1 1 paliwa byla cen^ brutto obowi^zuj^c^ na 
stacji/stacjach paliw Wykonawcy oraz wskazany opust byl opustem' brutto w zl/1 litr? Wykonawca 
wyjasnia ponadto, iz transakcje bezgotowkowe przy uzyciu kart paliwowych (m.in. Pb i ON 
Iqcznie) ŝ  dokonywane przez Wykonawcy w/g cen detalicznych brutto (cena z pylonu) 
obowi^zuj^cych na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, pomniejszane 
o opust. Ponadto Wykonawca udziela opustu od ceny brutto, a nie netto; 

Odpowiedz: Nie, Zamawiaj^cy nie dopuszcza takiej mozliwosci. 

Pvtanie nr 3 Czy Zamawiaj^cy w przypadku braku zgody na rozliczanie zakupow po cenie 
detalicznej brutto dopusci mozliwosc podzialu zamowienia na cz?sci ? 

Odpowiedz: Nie Zamawiaj^cy zamowienie nie zostanie podzielone na cz^sci. 

Pvtanie nr 4 Czy Zamawiajqcy wyraza zgod? na zmiany zapisu par 3 ust. 3 umowy dotycz^cego 
ceny sprzedazy na proponowany zapis: „ Sprzedaz paliw odbywac si? b?dzie po cenach 
obowi^zuj^cych na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy 
uwzgl?dnieniu stalego opustu okreslonego w formularzu cenowym"? 

danych etc), 

w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiajqcego koszt karty wynosi 30 zl netto? 

Odpowiedz: Nie Zamawiaj^cy nie wyraza zgody. 



Pvtanie nr 5 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zast^pienia par 6 ust. 1 umowy na nast^puj^cy 
zapis 
Dostawy paliw b?dq rozliczane w dwutygodniowych okresach rozliczeniowych na podstawie sporz^dzonego 
przez Dostawc? raportu transakcji. Strony ustalajq nast?puj^ce okresy rozliczeniowe trwaj^ce: od 1 do 15 dnia 
miesi^ca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesi^ca kalendarzowego. Faktura b?dzie uwzgl^dniala 
ilosc zakupionych w danym okresie paliw. Za dat? sprzedazy uznaje si? ostatni dzieh danego okresu 
rozliczeniowego. 

Odpowiedz: Nie Zamawiajqcy nie dopuszcza takiej mozliwosci. 

Pvtanie nr 6 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zast^pienia w par 6 ust. 3 na nast?puj^cy zapis: Raport 
transakcji b?dzie wykazem zbiorczym, usystematyzowanym wg kolejnosci dat zakupu, zawieraj^cym 
nast?puj^ce dane: daty i dokladny czas przeprowadzenia poszczegolnych transakcji, numery rejestracyjne 
pojazdow, numery kart flotowych, na ktore dokonano zakupu, ilosc, rodzaj i cen? zakupionych paliw, adresy 
stacji paliw, na ktorych przeprowadzono transakcje. Raport transakcji b?dzie przekazywany do 
Zamawiaj^cego l^cznie z faktur^."? 

Odpowiedz: Nie Zamawiaj^cy nie dopuszcza takiej mozliwosci. 

Pvtanie nr 7 
Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc Czy istnieje mozliwosc odst^pienia od wymogu przedstawiania na 

kazde z^danie swiadectw jakosci oferowanych paliw (§ 8 ust 1) gdyz dokumenty dotycz^ dostarczonej 
pewnej partii paliwa i ŝ  og61nodost?pne na kazdej stacji a wi?c rowniez i dla Zamawiaj^cego? 

Odpowiedz: Tak wyrazamy zgod?. 

W sytuacji gdy swiadectwo jakosci paliwa b?dzie ogolnie dost?pne Zamawiaj^cy pobierze je we 

wlasnym zakresie, a zapis § 8 ust 1 nie b?dzie miat zastosowania. 

Pvtanie nr 8. Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zastqpienia zapisu w par. 8 ust. 2-4 na nast?puJ4cy: 
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa W celu 
naprawienia ewentualnych szkod Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiaj^cego o 
podejrzeniu z\ej jakosci paliwa, przeprowadzi post?powanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia 
zgloszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzj? o uznaniu lub odrzuceniu zgloszonej reklamacii. W 
przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczegolnosci 
uzyskania od Zamawiaj^cego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni 
od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiaj^cego Wykonawca naprawi 
szkod? do wysokosci udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakonczenie post?powania 
reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka post?powania na drodze s^dowej"? 
Odpowiedz: NIE Zamawiaj^cy nie wyraza zgody. Zapisy w § 8 pozostaj^ bez zmian. 

Pvtanie nr 9 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zast^pienia w § 10 ust. 1 tiret drugi slow: badaniami, 
o ktorych mowa w § 8 ust. 1 i 2" na stowa: „ po rostrzygni?ciu post?powania reklamacyjnego" wg. 
modyfikowanego zapisu w § 8 

Odpowiedz: NIE Zamawiaj^cy nie wyraza zgody. Zapisy w § 10 pozostaj^ bez zmian. 



. Pvtanie nr 10 Czy Zamawiaj^cy wyrazi zgod? na zmian? w par 11 ust. 1 talc, aby kara byla liczona od 

niezrealizowanej cz?sci wartosci umowy, ktorej dotyczy odst^pienie? 

Odpowiedz: Nie, Zamawiaj^cy nie wyraza zgody. 

Pvtanie nr 11 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc dodania w § 11 analogicznej mozliwosci okreslonej w 
§ 11 ust. 1 dla Wykonawcy? Zgodnie z zasad^ rownosci stron Wykonawca rowniez powinien miec mozliwosc 
otrzymania wyplaty kary umownej w sytuacji odst^pienia od umowy z przyczyn lez^cych po stronie 
Zamawiaj^cego. 
Odpowiedz: Nie Zapisy § 11 dotyczy wyl^cznie wydania paliwa zlej jakosci. Odst^pienie od umowy 
dla obu stron reguluje § 10 ust. 2 „ 2. W terminie 60 dni od powzi^cia wiadomosci o 
okolicznosciach, ktorych nie przewidziano w chwil i zawarcia umowy za zgod^ stron. 

Pvtanie nr 12 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc dol^czenia juz do wlasciwej umowy (po wyborze 
oferenta) zal^cznika w postaci ogolnych warunkow sprzedazy i uzywania kart paliwowych Wykonawcy - w 
odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi zal^cznik niniejszej 
korespondencji)? 

Odpowiedz: Nie, Zamawiajqcy nie dopuszcza takiej mozliwosci. 


