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PYTANIA – ODPOWIEDZI 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych w toku postępowania przetargowego na dostawę paliwa do pojazdów  

i urządzeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w Oddziale Terenowym  

w Skierniewicach  wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi: 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zmianę  zapisu § 3 ust 3 poprzez odstąpienie od nazwiska osoby 

tankującej? 

 

Odpowiedź:  

Zapis § 3 ust 3 umowy brzmi: „Wykonawca do każdej wystawionej faktury jest zobowiązany załączyć 

specyfikację sprzedanego paliwa zawierającą w szczególności: datę tankowania, ilość zatankowanego 

paliwa, cenę jednostkową paliwa w powiązaniu z datą tankowania, rodzaj paliwa, nr rej. samochodu oraz 

nazwisko osoby tankującej/nr karty paliwowej.” Zgodnie z powyższym Zamawiający, w celu 

identyfikacji osoby dokonującej tankowanie, oczekuje nazwisko osoby tankującej lub nr karty paliwowej. 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  odstąpienie od  zapisu  § 4 ust 2-3? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od  zapisu § 4 ust 2-3, jednocześnie Zamawiający odstępuje 

od zapisu  § 4 ust 4, który jest powiązany z ust. 2 i 3. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym 

zakresie. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  zapisu § 5 ust. 1 i zaakceptuje, aby kara umowna liczona była 

od niezrealizowanej części wartości zamówienia?  

 

 

 



Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i dokonał modyfikacji SIWZ w  następujący sposób: „§ 5 

ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 2% wartości umowy, w części niezrealizowanej części Umowy, 

liczonej na dzień odstąpienia.” 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  zapisu  § 5 ust 2 i zaakceptowania procedury reklamacyjnej 

jaka funkcjonuje u Wykonawcy? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i dokonał modyfikacji SIWZ w  następujący sposób: „§ 5 

ust. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za dostarczanie paliwa niewłaściwej jakości  

w wysokości dwukrotnej wartości wadliwego paliwa. W przypadku obowiązywania procedury 

reklamacyjnej u Wykonawcy pierwszeństwo i zastosowanie znajdzie dana procedura reklamacyjna.”  

 

Pytanie nr 5 

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 

24.05.2018 r, - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi 

załącznik niniejszej korespondencji)? 

 

Odpowiedź 

Możliwe jest dołączenie do umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży  

i Używania Kart Paliwowych Wykonawcy z dnia 24.05.2018 r., który będzie obowiązywał wyłącznie  

w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie. 

 

 

 


