
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

w Lodzi

WAD.272.1.1.2023 Łódź, 06.03.2023 r.

Pani
Sylwia Cholewińska
Zespół Sprzedaży ds. Klientów
Przetargowych
PKN ORLEN S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
e-mail: svlwia.cholewinska@orlen.pl

dot. Pisma: KPF/2023 z dnia 03.03.2023 r.

W związku z pytaniami skierowanymi w dniu 03.03.2023 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: W odniesieniu do zapisów SWZ /' umowy, informujemy, 
że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich 
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 wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji 
umowy może zaistnieć taka ewentualność - dostosowanie standardu 
do wymogów Unii Europejskiej)?

Odpowiedź : Zamawiający wyrazi zgodę na dokonywanie transakcji na innej stacji 
paliw Wykonawcy położonej najbliższej siedziby stacji wyłączonej z użytkowania lub 
modernizowanej.

2. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu par. 2 ust. 1 
poprzez wybranie jednej opcji udzielanego rabatu? Upust/rabat może być 
udzielony w % lub groszowy, gdyż zakup następuje wg bieżącej ceny paliw 
na stacjach.

Odpowiedź : Wskazanie stawki procentowej % w treści SWZ i formularzu oferty jest 
istotne dla Zamawiającego w celu sprawdzenia poprawności wysokości kosztów
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poniesionych na realizację zamówienia. W umowie o udzielenia zamówienia 
Zamawiający zamieści stawkę groszową udzielonego rabatu.

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

Proszę o potwierdzenie otrzymania korespondencji.
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