
KKRRAAJJOOWWEE  CCEENNTTRRUUMM  HHOODDOOWWLLII  ZZWWIIEERRZZĄĄTT  

WW  WWAARRSSZZAAWWIIEE  
0011--114422  WWAARRSSZZAAWWAA,,  uull..  SSookkoołłoowwsskkaa  33  **  TTeell::  ++  4488  ((00--2222))  663322--0011--4422;;  663322--0011--5599**FFaaxx  ++  4488  ((00--2222))  663322--0011--1155;;  ee--mmaaiill::  kkcchhzz@@kkcchhzz..aaggrroo..ppll  

NNIIPP  552277--2255--2299--223377  RREEGGOONN  001177118844992233  

  

 

Warszawa, 30.11.2017 r. 

ZP-461-7/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

dot. zamówienia publicznego na bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych 

Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 

ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi: 

 

Pytanie 1. 

Czy wyrazicie Państwo zgodę na dodanie kolejnego zapisu w § 3 o proponowanej treści ,,Łączna 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naruszeń Umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia 

pozostałego do zapłaty Wykonawcy na podstawie umowy’’? 

 

Odpowiedź na Pytanie 1. 

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie zapisu § 3 umowy zgodnie 

z powyżej proponowaną treścią. 

 

Pytanie 2. 

Czy wyrazicie Państwo zgodę na okresy rozliczeniowe i doprecyzowanie w zapisie w § 4 ust. 7 

następującej treści. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego 

okresu: okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego 

dnia miesiąca kalendarzowego”.? 

 

Odpowiedź na Pytanie 2. 

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie zapisu § 4 ust. 7 umowy zgodnie 

z powyżej proponowaną treścią. 

 

Pytanie 3. 

Czy wyrazicie Państwo zgodę na zmianę w zapisie w § 5 ust. 3 poprzez dodanie na końcu zdania, 

„w transakcjach handlowych”.? 

 

Odpowiedź na Pytanie 3. 

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie zapisu § 5 ust. 3 umowy zgodnie 

z powyżej proponowaną treścią. 
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Pytanie 4. 

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? 

 

Odpowiedź na Pytanie 4. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia regulaminu „Ogólnych Warunków Sprzedaży 

i Używania Kart Flotowych” Wykonawcy w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy. 
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