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WAD.272.1.2.2020Łódź, 18.02.2020 r.

dot. Pisma: KFP/TJ/2020 z dnia 17.02.2020 r.

W związku z pytaniami skierowanymi w dniu 17.02.2020 r. pod adresem
Zamawiającego prowadzącego postępowanie, o zamówienie w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup paliw do samochodów służbowych w systemie bezgotówkowym,
uprzejmie informuję, że:

1.Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia
pkt. 5c) poprzez odstąpienie od 2 tankowań dziennie, ponieważ u Wykonawcy nie
funkcjonuje ilość tankowań tylko zamawiający może określić ilość litrów dziennie lub
miesięcznie ?

Odpowiedź : Zamawiający określił w treści SIWZ miesięczny limit dla pojazdów służbowych i
odstąpi od limitu 2 tankowań dziennie.

2.Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie rabatu i wskazanie, czy
będzie to rabat w PLN czy w %? W sposobie obliczenia ceny PKT 25.6 PKT 26.3 jest
rabat % natomiast w umowie jest rabat groszowy.
Odpowiedź : Wskazanie stawki procentowej % w treści SIWZ i formularzu oferty jest
istotne dla Zamawiającego w celu sprawdzenia poprawności wysokości kosztów
poniesionych na realizację zamówienia. Zamawiający nie zmieni treści pkt.25.6 i 26.3
SIWZ.

3.Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy
(po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania
kart paliwowych Wykonawcy z dnia 24 maja 2018 r.
Odpowiedź : Zamawiający akceptuje i potwierdza doręczenie mu Ogólnych
Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 24.05.2018 r.

4.Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku modernizacji stacji paliw w
Opocznie w okresie 2-3 miesięcy na korzystanie ze stacji oddalonej o 17,8 km od
siedziby Zamawiającego w miejscowości Inowlódz?
Odpowiedź : Zamawiający wyrazi zgodę na korzystanie ze stacji w miejscowości
Inowłódz we wskazany w zapytaniu terminie.

Stanowisko Zamawiającego nie wymaga dokonania zmian w SIWZ, a termin składania ofert
w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie.
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