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Karczew, 27.12.2021 r. 

 

Zamawiający: 

Powiat Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku 

ul. Bohaterów Westerplatte 36 

05-480 Karczew 

 

Znak postępowania: ZDP/P-43/2021 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -2 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 

„Zaopatrzenie Zarządu Dróg Powiatowych w paliwa płynne”. 

 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie uprzejmie informuje, że  

do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. 

 W związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku informuje 

 

Pytanie Nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 

bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych – i 

zaakceptuje, aby karty paliwowe zostały wydane w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia 

wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w ciągu 10 dni 

roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, 

zmiana danych itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za 

karty: 

-   0 zł netto za kartę nową, 

- 10 zł netto za kartę zamienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany 

dotychczasowych danych etc.).  

Wykonawca nie stosuje WZ. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zakupu paliwa w formie 

bezgotówkowej przy użyciu kart, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do 

zagwarantowania Zamawiającemu możliwość bezgotówkowego tankowania w okresie 

wydawania kart paliwowych.    

 

 

Pytanie Nr 2: Czy Zamawiający w przypadku akceptacji zakupu paliwa w formie 

bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje regulamin Wykonawcy dotyczący 

warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym SWZ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku zakupu paliwa w formie 

bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje regulamin Wykonawcy dotyczący 

warunków wydania i użycia kart paliwowych po uprzednim jego przedłożeniu, zapoznaniu się 



z przedmiotowym regulaminem przez Zamawiającego oraz po zaakceptowaniu przez 

Wykonawcę ewentualnych uwag wniesionych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie Nr 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku akceptacji bezgotówkowego 

tankowania paliw przy użyciu kart paliwowych Zamawiający zaakceptował jako jedyną 

podstawę ustaleń pomiędzy stronami wzór umowy Wykonawcy, stanowiący załącznik 

niniejszej korespondencji (wyłącznie do wiadomości Zamawiającego).  

 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza dodatkowe dokumenty, standardowo 

stosowane przez Wykonawcę, przy czym umowa stanowiąca załącznik do SWZ ma 

pierwszeństwo przed umową zaproponowaną przez Wykonawcę.  

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.  

 
 

 

 

 

 
Sporządziła: Małgorzata Bożek 


		2021-12-27T09:18:35+0100




