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Zamawiający:
Gmina Pacanów
ul. Radziwiłlówka 2
28-133 Pacanów

Pacanów, dnia: 06.04.201 1r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyc4l: przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie
na latu 2011 - 2012'

Zamawiający - Gmina Pacanów informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przętargg nieograniczonego na ,,Dostawę paliw pĘnnych na potrzeby Urzędu Gminy w
Pacanowie na lata 2011 - 2012" do Zamawiającego wpłynęĘ następujące zapytania wykonawców do treści
Specyfikacji Istotrrych Warunków Zamówięrua''

1. Czy w odniesiełliu do treści SIWZ Zamawiajqcy dopuszcza możliwość dokon1nuania bezgotówkowych
transakcji za pomocq kart magnetycznych?

2. Czy Zamawiajqcy dopuszczą możliwość doprecyzowania zapisu w SIWZ rozdział III doĘczqcego
pohrierclzenia transakcji w przypadku akceptacji powyższego sposobu rozliczania?

J. Czy w odniesieniu do zapisów w SIWZ rozdział III Zamawiajqcy dopuszcza nłożliwość otrzymyv;anicł
ńą,óch.faktur w miesiqcu, wzór umowy S3 ust. la, $3 ust. 3?

4. Cz1: Ząaorio.rqcy dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów w SiWZ rozdział ]9, wzór umowy $3
ust.Ici4?

5. Zamawiajqcy Wmaga, aby Wykonawca prowadził ewidencję nabywanych przez Ząmawiajqcego palil,l,
araz wymaga szczegółowego zestawicnią tąnkowąń poszczególnych pojazdów: data tankowania, ilość
zatankowanego paliwa. Czy Zamawiajqcy, y211o za spełniony wąrunek, Jeżeli fahura zawierajqca
zestawienie transakcji będzie uzupełniona dodatkowo zcłłqcznikiem elektronicznym a obydwa te
dokumenty będqw sumie zawierały oczekiwane prueŻ Zamawiajqcego dcuze'/

6' Czy Zamawiajqcy w odniesieniu do zapisów we wzorze umow s4 dopuszcza możliwość
zcłalrceptowanicł sposobu rozpatr1nłania reklamacji, jaki obowiqzuje u wykonawcy?

7. Czy w przypadku wyboru Wykonawcy, Zamawiajqcy zaakceptuje Regulamin Wykonawcy w części
niesprzec'znej z umowq stanowiqcq załqcznik do Sil,|,/Z ?

Na powyższe zapytania Zamawiający udzię|a następuj ących odpowiedzi:

Ad 1. Nię. Zamawiający nie dopuszcza możliwoŚci dokonywania bezgotówkowych transakcji za pclmocą kart
rnagnetycznych.
Ad 2. Potwięrdzenię dokonania transakcji zakupu paliwa zgoónte z zapisami SIWZ.
Ad 3. Nię. ZamawiĄący rtle wyraża zgody na zmianą zapisów SIWZ i umowy w Ęzm zakręsię. Zgodrue z
zapisami lł'/w dokumerrtów roz|ięzęnie następowai będzie I raz w miesiącu - termin płafirości 14 dni. Za datę
zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunęk bankowy Wykonawcy
Ad 4. Nie. Patrz odpowiedźnapyt.3.
Ad.5. Zamawiający dopuszczawyłączttie pisemny sposób prowadzenia ewidencji tankowań'
Ad.6. Tak. Zamawiający dopuszcza mozliwość zaakceptowania sposobu rozpatrywartta reklamacji, jaki
obowiązuje u Wykonawcy o ile nie jest on sprzeczny z zapisami $4 we wzorze umowy.
Ad.7 Tak. Zamawiający zaakceptuje Regulamin Wykonawcy wyłącznie w części niesprzecznej Z umową
stanowiącą załączruk do SIWZ

Zamawiający informuje iŻ, powyŻsze wyjaśnienia są wiąŻące dla Wykonawców i stanowią integratną
częŚć SIWZ.
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