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Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o (zamawiający) w związku z pytaniami
Wykonawców w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia
na dostawę paliw płynnych (nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
TZM-21-14) dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności przedkładania do oferty umowy z
producentem oferowanych paliw?
Informuję, że Wykonawca ma podpisane stosowne umowy z producentem paliw
jednak z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa i warunki handlowe w niej zawarte
nie udostępnia takich dokumentów. Stacja paliw Wykonawcy w Tarnobrzegu jest
stacją własną działającą w ramach spójnej sieci, do której Wykonawca
samodzielnie dostarcza paliwo z określonej naftobazy. Wykonawca oświadcza, że
nie ma możliwości, aby z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy paliwa na
stacji zabrakło.
Ponadto wskazane przez Zamawiającego w Regulaminie
§21ust.2,rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
dokumenty te mogą być składane, brak jest powyższego.
Czy Zamawiający zaakceptuje, zatem pisemne oświadczenie Wykonawcy
załączone do oferty potwierdzające posiadanie umowy z producentem paliw?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu przedłożenia umowy z
producentem oferowanych paliw. W to miejsce zamawiający wymaga
złożenia oświadczenia o zawarciu takiej umowy.
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość naliczania na fakturze stałego w okresie
obowiązywania umowy upustu od ceny jednostkowej brutto, tej która
obowiązywać będzie na stacji paliw Wykonawcy w dniu dokonania transakcji, a
nie jak wymaga Zamawiający od wartości brutto faktury?
Odpowiedź: Zgodnie z §2 ust. 3 wzoru umowy „Wykonawca będzie
otrzymywał wynagrodzenie za faktyczną ilość paliwa zakupionego przez
Zamawiającego w danym miesiącu kalendarzowym, wyliczone jako iloczyn
litrów zatankowanego paliwa i ceny jednostkowej za 1 litr brutto,
obowiązującej w dniu tankowania na danej stacji paliw (spośród stacji, o
których mowa w § 1 ust. 1), pomniejszonej o stały upust.
3. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli faktura zawierająca
zestawienie transakcji będzie uzupełniona dodatkowo załącznikiem
elektronicznym a obydwa te dokumenty będą w sumie zawierały oczekiwane
przez Zamawiającego dane?

Faktura zawiera szczegółowe zestawienie transakcji m.in. : numer karty, numer
rejestracyjny samochodu (w przypadku karty wystawionej na numer rej. I karty
imiennej), rodzaj i ilość zatankowanego paliwa, miejsce dokonania transakcji,
cenę jednostkową brutto, cenę jednostkową brutto po upuście, wartość netto i
brutto oraz stawkę i kwotę VAT.
Ponadto, Wykonawca do faktury zbiorczej będzie przesyłał Zamawiającemu
elektroniczne zestawienie transakcji uzupełniające fakturę o datę i godzinę
transakcji.
Wykonawca przekaże bezpłatnie również dostęp do indywidualnie dedykowanego
serwisu internetowego, na którym Zamawiający będzie mógł na bieżąco śledzić
dokonane transakcje, jak również blokować karty bądź zamawiać nowe.
Odpowiedź: Zgodnie z §2 ust. 4 wzoru umowy: „Do każdej faktury VAT
Wykonawca dołączy zestawienie transakcji faktycznie dokonanych w danym
okresie rozliczeniowym, zawierające dane, o których mowa w § 1 ust. 2.”
Oznacza to, że dokument ten ma być potwierdzony (podpisany i
opieczętowany) przez wykonawcę.
4. Czy Zamawiający akceptuje opłaty za karty (jeżeli takowe karty byłyby u
Zamawiającego wymagane):
* w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł
netto?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga umieszczania na karcie nadruku z
logo zamawiającego.
5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do właściwej umowy
załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin
stanowi załącznik niniejszej korespondencji) i zaakceptuje, aby na etapie
zawierania umowy została doprecyzowana właściwa nazwa regulaminu używania
kart danego Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza załączenie do umowy załącznika w
postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart flotowych pod
warunkiem, że jego treść zostanie wcześniej zaakceptowana przez
Zamawiającego i nie będzie naruszać treści zawartej umowy w
przedmiotowym postępowaniu. Załączony do korespondencji pytającego
dokument określający ogólne warunki sprzedaży i używania kart flotowych
zamawiający pozostawia bez komentarza gdyż zaakceptowanie lub
odrzucenie jego treści na tym etapie postępowania skutkowałoby
naruszeniem zasady równego traktowania Wykonawców.
6. W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość
tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie
transakcji przy użyciu kart paliwowych, nie ogranicza zatem lokalizacyjnie
Zamawiającego co do stacji paliw. Czy Zamawiający może zaakceptować taką
sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży
danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej
najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy
może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii
Europejskiej)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w takim przypadku dokonywanie

transakcji na innej stacji pod warunkiem, że odległość danej stacji od
siedziby zamawiającego zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ulicy Wiślnej 1
będzie nie większa niż 3,5 km. i nie ulegną zmianie warunki dokonywania
transakcji.
7. Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi
Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości
zamówienia?
Odpowiedź: W przypadku wyczerpania wartości zamówienia Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart.
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę:
- § 1 ust.2 – tiret czwarty – aby usunąć treść, gdyż na dowodzie wydania
(wydruku z terminala) w przypadku tankowania paliwa do kanistrów nie będzie się
znajdowała nazwa urządzenia, do którego zostało zakupione paliwo, a numer
karty paliwowej. Nazwa urządzenia, do którego zostało zakupione paliwo,
znajduje się na załączniku do faktury;
Odpowiedź: Zamawiający z projektu Umowy usuwa §1 ust. 2 tiret trzecie o
treści  W przypadku tankowania do kanistrów nazwa urządzenia do
którego zostało zakupione paliwo (np. agregat prądotwórczy, kosiarka
spalinowa …)
- § 2 ust.4 pierwsze zdanie – informuję, iż zestawienie transakcji stanowiące
załącznik do faktury nie zwiera stanu licznika oraz dokładnego adresu stacji paliw.
Zamiast dokładnego adresu stacji zawiera numer i miejscowość stacji paliw.
Zatem proponuję słowa: „o których mowa w § 1 ust.2.” do zmiany na słowa: „ tj.
numer i miejscowość stacji paliw, numer karty paliwowej, numer rejestracyjny
pojazdu, kwotę do zapłaty, ilość wydanego paliwa, wartość wydanego paliwa,
datę i godzinę transakcji.”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §2 ust. 4 projektu
Umowy.
Treść §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Do każdej faktury VAT Wykonawca
dołączy zestawienie transakcji faktycznie dokonanych w danym okresie
rozliczeniowym, zawierające numer i miejscowość stacji paliw, numer karty
paliwowej, numer rejestracyjny pojazdu, kwotę do zapłaty, ilość wydanego
paliwa, wartość wydanego paliwa, datę i godzinę transakcji. Na fakturze
naliczanie upustu nastąpi od wartości brutto faktury
- § 5 - proponuję dodać kolejny ustęp o następującej treści: "Niezależnie od
sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę
należnych kar umownych.".
Odpowiedź: Zamawiający do §5 dodaje ust. 6 o treści: Niezależnie od
sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty
kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową
(obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.
Antoni Sikoń – Prezes Zarządu
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(podpis Kierownika zamawiającego)

