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Odpowiedzi na pytania 

    

Uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzieleniu zamówienia  

publicznego na dostawę paliwa: benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju 

napędowego do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Toruniu i WORD Toruń Oddział Terenowy 

 w Grudziądzu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 

zamawiając 30 listopada 2011 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące 

pytania:  

 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupów w formie 

bezgotówkowych transakcji za pomocą kart magnetycznych.   

 

 

Odp.: Z chwilą wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisem SIWZ rozdział 23  

pkt 2 ppkt. 3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.  
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Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.  
 

 
Odp.: Zamawiający dokonał zmiany umowy w § 5 ust. 3 i nadał mu 
następujące brzmienie: „Płatność dokonana będzie w terminie 21 dni od dnia 
wystawienia faktury VAT, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 dni od daty jej 
doręczenia.” 
  

 
 
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy dotyczącej  
tankowania zamiennego na dowolnej stacji paliw wskazanej przez 
Wykonawcę. Każda zamienna stacja musi spełniać warunek odległości, 
o którym mowa w SIWZ rozdział 10 pkt 10.1 ppkt 3.    
 

 
 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu we wzorze umowy  
§6 ust. 2 i 6. (W załączeniu zmiana wzoru umowy)  
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Odp. Zamawiający zaakceptuje regulamin Wykonawcy pod warunkiem,  
że jego treść nie będzie sprzeczna z postanowieniami umowy i SIWZ.  
W przypadku takich sprzeczności pierwszeństwo mają zapisy umowne.    


