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MK.2370.1 .2.2020

Wyjaśnienia
Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

D oĘ czy postępowania : znak §prawy MK.2370. 1,2020

,rBezgotówkowa dostawa paliw pĘnnych dla Komendy Miejskiej PSP wŁodzi"

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 t. Prawo zamówień
publicznych (tj.Dz. TJ. z 2OI9 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający
odpowiadając na pytania Wykonawców wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Cry istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawiania na kńde weavanie
świadectw jakości oferowanych paliw (umowa § 4 ust l), gdyż dokumenty doĘczą
dostarczonej pewnej partii paliwa i są ogólnodostępne nakńdej stacji a więc równiężi dla
Zanawiającego?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający ńe wy t aża zgo dy .

Pytanie 2
C,zy Zanawiający zaakceptuje i wytazi zgodę na dodanie § 4 poniższ{ procedury

reklamacyjnej obowiązującej u Wykonawcy w przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa:

,,Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.

W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu ptzęz
Zatnawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia reklamacji Wykonawcy łvyda decyzję o uznaniu lub

odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpattzenie reklamacji wymaga
zebtania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zarnawiającego lub
Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia
uzyskania tych informacji. W prz,ypadku lznania toszczenia Zamawiającego Wykonawca
naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami.

Zakoftczęnie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na

dtodze sądowej"?

Odpowiedź na pytanie 2
Zamańający nie Wr aża zgo dy .
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Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi
dodanie po słowachi ,,....
,,..potwierdzonej ptzęz
Zanawiającego"?

Odpowiedź na pytanie 3

zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy § 4 ust.4 popnzez
(...)nieodpowiedniej jakości paliwa" dodanie następującej treści:
Wykonawcę w wyniku uznania pisemnej reklamacji

Zamawiający nie wyr ńa zgody .

Pytanie 4
C,zy Zamawiąą"y vlytazi zgodę na zmialę zapisu w § 4 ust. 5 poptzez odstąpienie od kary
umownej, poniewaz w przypadku złej jakości paliwa fuŃcjonuje u Wykonawcy proces

reklamacyjny?

Odpowiedźnapytanie 4
Zanawiający nie vłyr ńa zgody .

Pytanie 5
Czy ZamawiĄący vłyrazi zgodę na zmianę § 5 i zaakceptuje opłaty zakarty?
* 0 ńnętto zakartę nową,* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, WadzieĘ, zmiany

dotychczasowych danych etc.)

Odpowiedź na pytanie 5
Zatnawiający nie wyr aża zgo dy .

Pytanie 6
izy Zamavłiający vlyrazi zgodęnannianę zapisu w § 6 ust. 1 poprzezvlytńenie zgodY, ńY
kara umowna \iczonabyła od ńezłęalizowanej części wartości zamówięnia?

Odpowiedźnapytanie 6
Zamawiający nie vlyrńa zgody .

Pytanie 7
Czy Zamawiający vłyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy § 6 ust 4 poptzez
zanianę treści: ,,.....odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot niezapłaconych" na treŚÓ:

,,...odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych"?

Odpowiedź na pytanie 7
Zamawiający nie wyr uża zgody .

Pytanie 8
izy Zanawiający dopuszcza możliwośó dołączeniajuż do właściwej umowy (po wyborze

oferenta) zńącńkaw postaci Ogólnych WaruŃów Sptzeduiry i Urywania kart paliwołvych

Wykonawcy z dnia 24 maja 2018 r. _ w odniesieniu do kwęstii nie uregulowanych w
umowie?

Odpowiedź na pytanie 8
Zamavłiaj ący ni e doplszcza takiej mo żl iwo ś ci.
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