
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.
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2.Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  odstąpienie od zapisu   6 ust.  7
ponieważ Wykonawca informuje, iż nadzór nad poziomem wykorzystania wartości
zamówienia leży po stronie Zamawiającego za pomocą dedykowanego Portalu
Internetowego, za pomocą którego Zamawiający może na bieżąco śledzić poziom
wykorzystania umowy? Czy zatem Zamawiający  wyrazi zgodę na odstąpienie od
zapisu. ?

Odpowiedź : Zdaniem Zamawiającego w przypadku wyboru oferty Wykonawcy zapis
6 ust. 7 nie wyklucza nadzoru nad wykorzystaniem poziomu realizacji umowy przy

pomocy wspomnianego portalu.

3.Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  8 ust. 1-2, poprzez
wyrażenie zgody aby kara umowna liczona była od niezrealizowanej części wartości
umowy?

dot. Pisma: KFP/TJ/2019 z dnia 04.03.2019 r.

W związku z pytaniami skierowanymi w dniu 04.03.2019 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 daty obowiązywania umowy  3?

Odpowiedź : Zgodnie z pkt. 14 ppkt.l termin wykonania zamówienia „następować będzie
sukcesywnie w zależności od potrzeb od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2020 r. na terenie całego
kraju z zastrzeżeniem, że około 80 % przedmiotu zamówienia zrealizowane zostanie na terenie
województwa łódzkiego w miejscowościach gdzie swoje siedziby mają komórki organizacyjne
Zamawiającego." Zamawiający poprawi zapis we wzorze umowy.
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2/a/a i strona www

Stanowisko Zamawiającego nie wymaga dokonania zmian w SIWZ, a termin składania ofert

w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie.

Proszę o potwierdzenie otrzymania korespondencji.

4. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy
(po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogółnych warunków sprzedaży i używania
kart paliwowych Wykonawcy z dnia 24 maja 2018r, - w odniesieniu do kwestii nie
uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej
korespondencji) ?

Odpowiedź : Zamawiający akceptuje i potwierdza doręczenie mu Ogólnych
Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 24.05.2018 r.


