ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. BRODNICKA 1 87-410 KOWALEWO POMORSKIE
TEL., FAX 56-6841517 E-MAIL: ZAKLAD@POCZTA.ONET.PL
Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu na bezgotówkowy zakup oleju
napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95 na potrzeby pojazdów samochodowych i
sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Kowalewie Pom. i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie
Pom.

1. Czy Zamawiający zaakceptuje realizację umowy przy użyciu kart paliwowych (zapisy par 1 ustęp
2 projektu umowy)– akceptuje aby były to karty mikroprocesorowe - i zaakceptuje, aby karty
paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty
przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku
blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej
akceptacji opłaty za karty:
* 0 zł netto za kartę nową,
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych
dot. wymagań dodatkowych, etc.),
•
w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?

Ad 1 Zamawiający w SIWZ zawarł, że dopuszcza realizację umowy przy użyciu kart
paliwowych. Zamawiający akceptuje, aby były to karty mikroprocesorowe.
Zamawiający zaakceptuje termin wydania kart paliwowych pod warunkiem zapewnienia
możliwości tankowania pojazdów przed wydaniem kart, od dnia podpisania umowy oraz
opłaty za karty, których koszt mieści się w wymaganiach zawartych w SIWZ.
2. Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o
konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia?

ad 2. Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia, a konieczność blokady kart
nastąpi po wygaśnięciu umowy.
3. W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowanie 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 - przy czym nie
koniecznie może to być stacja „całodobowa” (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka
ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)

Ad 3. Zamawiający zaakceptuje zmianę stacji do tankowania w przypadku wystąpienia
wyjątkowych sytuacji, pod warunkiem, że będzie ona zlokalizowana na terenie miasta
Kowalewa Pom. lub w odległości do 5 km od granic miasta- wymóg zawarty w SIWZ.
4. Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów umowy dodanie zapisów o obowiązującej
u Wykonawcy procedurze reklamacyjnej: W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw
w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja
powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres:
………..@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Kowalewie Pomorskim, ul. Brodnicka 1,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS
0000133837, kapitał zakładowy 1.882.500,00 złotych
(w pełni opłacony), REGON 871639992, NIP 878-000-68-14

reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy
termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W
przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności
uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw. Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni
od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do
naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej
odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody
przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania
reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej?
Ad 4 Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.
5 . Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach nieuregulowanych w
niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN ORLEN
S.A. z dnia 01.07.2014 r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i
Używania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 01.07.2014r?”

Ad 5 Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.
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