
4. Pytanie: Czy Zamawiający,  w przypadku ewentualnej modernizacji Stacji
Paliw nr 7278 spełniającej wymagania (Poddębice, ul. Kaliska 5) wyrazi zgodę
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2.Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie  2
ust. 1-3 poprzez usunięcie propanu butanu, który nie jest przedmiotem
postępowania?

Odpowiedź : Zamawiający usunie z wzoru umowy błędny zapis.

3.Pytanie: Czy Zamawiający, w przypadku ewentualnej modernizacji Stacji
Paliw nr 808 spełniającej wymagania (Opoczno, ul. Sobieskiego 1) wyrazi
zgodę na korzystanie ze stacji paliw oddalonej o 12,9 km od granicy miasta
w miejscowości Paradyz ul. Konecka 2 SP nr 1216?

Odpowiedź : Zamawiający wyrazi zgodę na korzystanie ze stacji w
miejscowości Paradyz.

dot. Pisma: KFP/TJ/2021 z dnia 26.02.2021 r.

W związku z pytaniami skierowanymi w dniu 26.02.2021 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 zapisu  2 ust. 1 poprzez
wybranie jednej opcji udzielanego rabatu ?Upust rabat może być udzielony %
lub 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. W umowie o udzielenia zamówienia Zamawiający zamieści stawkę

groszową udzielonego rabatu.
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na korzystanie ze stacji paliw oddalonej o  16,4 km od granicy miasta w
miejscowości Uniejów ul. Dąbska 47, SP nr 889 ?

Odpowiedź : Zamawiający wyrazi zgodę na korzystanie ze stacji w
miejscowości Uniejów.

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

Proszę o potwierdzenie otrzymania korespondencji.


