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Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
w Legnicy 
ul. Witelona 2 
59-220 Legnica 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Bezgotówkowy bieżący zakup oleju napędowego oraz 

benzyny bezołowiowej 95 za pomocą elektronicznych kart paliwowych, do 
zbiorników pojazdów należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Legnicy” MT.2370.4.2019 

 

Szanowni Państwo,  

 
W imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna zwracam się o udzielenie 
odpowiedzi na niżej zadane pytania: 
 
 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 9 ust 2 Wzoru umowy w ten 
sposób, aby kara umowna była naliczana od niezrealizowanej części wartości umowy, 
której dotyczy odstąpienie?  
 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 9 Wzoru umowy dodać zapisy adekwatne do 
wskazanych zapisów w § 9 ust 2 przy czym działające na korzyść Wykonawcy? 
  

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany daty z której powinna być podana cena 
w formularzu ofertowym na wcześniejszą, ponieważ Wykonawca, aby dostarczyć ofertę 
na czas musi przekazać ją do wysyłki z dwudniowym wyprzedzeniem przez co nie 
będzie mieć możliwości podania cen obowiązujących w dniu 09.12.2019 ? 

 
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy  załącznika 

w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania kart paliwowych Wykonawcy z 
dnia 24.05.2018r -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany 
regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 

 
 

Proszę o potwierdzenie otrzymanej korespondencji. 

Z poważaniem, 

 
Marcin Strąk 

PKN ORLEN S.A. 

ul. Chemików 7, 09-411 Płock 
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