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   W nawiązaniu do pisma jednego z wykonawców z dnia 25.11.2010r. w sprawie dotyczącej 
zapytania  złożonego  w trybie  art.  38  ust.1  ustawy z  dnia  29.01.2004r.  Prawo  zamówień 
publicznych  (Dz.U.z  2010r,  Nr  113,  poz..759  z  późn.zm.)  dotyczącego  przetargu 
nieograniczonego na sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2011r. udzielamy w trybie art. 
38 ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r, Nr 113, 
poz..759 z późn.zm.) odpowiedzi na przedstawione w powyższym piśmie zapytania;
Pytanie 1;
Cz istnieje możliwość zaakceptowania propozycji kart bezgotówkowych 
Pytanie 2;
Czy istnieje możliwość podania w ofercie cen z 2 grudnia 2010r.
Pytanie 3;
Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury 
lub 21 dni od daty sprzedaży
Pytanie 4;
Czy istnieje możliwość zaakceptowania dwóch okresów rozliczeniowych w miesiącu ; od 1-
go do 15-go i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca
Pytanie 5;
Czy istnieje możliwość dodania w projekcie umowy zapisu o następującej treści;
„Niedokonanie  zapłaty  w  terminie  skutkuje  naliczaniem  przez  Wykonawcę  odsetek 
ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego 
do niezwłocznego uregulowania należności. Ponadto Wykonawca po bezskutecznym upływie 
dodatkowego  terminu  do  zapłaty  określonego  w  wezwaniu  do  zapłaty,  może  dokonać 
zablokowania  wszystkich  kart   flotowych  wydanych  Zamawiającemu.  Do  chwili 
uregulowania 
zaległej  należności  zablokowane  karty  flotowe  będą  na  liście  kart  zablokowanych  i 
dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy ich użyciu   nie będzie możliwe. Decyzję o 
odblokowaniu kart  flotowych podejmuje Wykonawca. Odblokowanie kart flotowych może 
nastąpić  nie  wcześniej  niż  w  terminie  24  godzin  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę 
potwierdzenia zapłaty zaległych należności”.
Pytanie 6;
Czy istnieje możliwość zaakceptowania przedstawiania certyfikatów paliw na stacjach paliw 
Wykonawcy.
Odpowiedzi;
Ad.1
Tak
Ad.2
Tak
Ad.3
Tak, 21 dni od daty wystawienia faktury .
Ad.4
Tak
Ad.5
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Tak, przy zapewnieniu dodatkowego zapisu;” Odblokowanie kart winno nastąpić w przeciągu 
do 48 godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty zaległości. Brak po 
stronie  Wykonawcy  realizacji  obowiązku  wskazanego  w  zdaniu  poprzednim  gwarantuje 
Zamawiającemu zwrot różnicy ceny paliw jaką musiałby zapłacić u innego Wykonawcy po 
upływie w/w 48 godzin oraz ewentualnych kosztów dojazdu do stacji  paliw oddalonej od 
siedziby Zamawiającego dalszej niż miejsce zakupu paliw u Wykonawcy”. 
Ad.6
Tak 
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