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If,DPOWIEDZ
na zapytanfia

Szanowni Paristwo,
w zwiqzku z przeslanymi pytaliami dotyczqcymizaproszenia do sktadanie ofert na dostawy paliw do
pof azd6w i urz.qdzen sp zoz sigdlce, Zamarruiajqcy przedstawia swoje stanqwisko, ti:

liwodi zaakceptowania procedury odbioru pariwa bezgot6wkowego
wyc;h i doda stosowny zapis do umowy?
liw'6i uruchomienia opcji obliguiqcej uzytkownika karty (kierowcq)
rwaniu stanu licznika kilometr6w lub nunreru konta do ksiqgowania

mowy Lrdostqpnia portal flotowy _ interaktywny system, za
ndywidualnym przekazaniu loginu i hasla Zarnawiaiqcy zarzqdza

2liwoSi zaakceptowania by karty wydane zostaly w ciqgu 10 dni
osku/zam6wienia na karty przez Zamawiaiqcego po podpisaniu

wofi akceptacji oplaty za karty:

na skutek zagubienia, kradzie2y, zmiany dotychczasowych danych

liwosi oclstqpienia od zawierania w zalqczniku do faktury danych
z uwzglgdnieniem upustur, marki, nazwiska i imienia osoby

aiqr:ego ( | opis przecrmiotu:ram6wienia ) izaakceptuje dane jakie

jej integralnq czq6t zawiera wykaz wszystkich zakup6w z danego
anych.a poszczegr5lne karty paliwowe numery kart, numery

eny jednostkowe brutto zalcupionych paliw lub liczbq towa16w i

) paliw (towar6w iustug), pozyciq faktury', Dra danej pozycjifaktury
zed opustem, wielkoSi opustu, warto6d (brutto, VAT, netto) po

owania nazwisk os6b kieruiqcych pojazdamiw tzw. MpK (mieisca
tyby byi przypisane na stale do Kart,
)ponowone zapisy w z,alqcznikt.
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5. Czy Z.amawiajqcy
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u ka zd e z q o a n ieZamawia;qcegoi liwa i ,q oeo-r'n;;i'i,yJ 
,i, 

r_,1ilr1,:lr: 
:i:i!d;l;;3iil;uJr a wiec rownie2 i dla

odpowiedi: iak.

6, Czy ZamawiajQcy wyrazi
wystawienia?
Odpowiedi: 

Tak.

na zmianq zapisu $ 4 ust. 2 poprzezzaakceptowanie 
terminu 2l dni od

7.

l:!,!:^"*iajQcy dopu szcza rza9is6wwS5ust.l.o
odPowied2: i;."'' Przl czt/rn

l1v,.z-a,mawiajQcy dopus zcza mona J<oricu zdania pror

'l::::'io";;;^i;:IilHpivapowiedi: Nie.

;:1,'ff l',ffi '#b i"ifiilfi :,?l#:f n,,., u m o wn a byra

iffi::;:iJ.H #ilHlJ."rTi zapisy adekwatne do wskazanych

,, 
r":::l.owania 

zapisu w $, ust. 2 tire' ""' po uprzednim uwzgtqdnien,;;;r;rff,: 1- poprzezdodanie
yKonawce reklamacii

:'"'J, ^r^:::*iajq 
cy d o p uszcza rn woSi

HIl'::::11"o l't";;;:;modernizacji stacji paliw
Odpowiedi: Tok_

Nie.

72. Zamawiajqcy dopuszcza
l byd przedmiotem aneksu do
istotne z punktu widzenia real

: Zokres zmian okreila $6 2

13. Zamawiajqcy dopuszcza mo2li
kazujqcego Sqd wlaSciwy do ro

doprecyzowania 
zapisdw wsystemu obstugf przyjqcia
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$ 5 ust.
paliwa na

2 tiret 2 poprzez
stacjq paliw lub

sldw:,,
kontakt

Brak

',,!:::-*"i1cY vnvrazi zgodq
zwfocznego,,, poniewai w o

zmianq zapisu 6*, fr.m "*l,.rut a^l "1 3 poprzez usuniqcie

zaplaty r" ;n;;'rr;t:t:"iutY wplatv nastqpuje

i uruguiorrn--''qcqrrr€lrl 
konkretnei daty do r^ptitv

rczny do klienta, wezwanie
powoduje blokadq kart do cl

f-1ryttvto*ania zapisdws 6 pkt 2,poprzezwyjasnienia 
cowy tj. czy tylko sprawy wskazane r,..l o[ii'orragrafu 6 czy te2niniejszej Umowy ?

dodania do postanowieri koncowych projektu umowy zapisuawania ewentualnych spor6w?

fr,y:::: 
reotizocii umowy bqdq rozpotrywane przez Sqd

dolqczenia ju2 do wla6ciwej umowy (po wyborze oferenta)w Sprzeda2y i U2ywania kart paliwowych Wykonawcy z dniakwestii nie uregutowanych w umowie (;;j;;;Jr1#;;
rncji)?

DYREKTOR

;;t;. Robert Misiak

stqn owi zalqcznik n in iejszej ko respo
odyowiedi:rak.
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