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WYJAŚNIENIA NR 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, iż wpłynęły pytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę paliw
płynnych.
Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:
1.

Czy w odniesieniu do treści SIWZ punkt 1, 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, 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 dokładną datę i godzinę transakcji.
Odpowiedź: tak

2.

Czy Zamawiający doprecyzowania zapisu w SIWZ punkt 1, oraz odpowiednio wzór umowy §5
ust. 5 dotyczącego miesięcznych zestawień zawierających nazwiska i podpisu kierowcy?
Informuję, że określony Wykonawca prowadzi elektroniczną ewidencje transakcji
Zamawiającego i wysyła ją po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego (dwa razy w
miesiącu). Nie ma zatem możliwości, aby znajdował się w niej podpis odbiorcy.
Jako potwierdzenie transakcji Zamawiający otrzyma kwit WZ. Zawarte są na nim następujące
dane: adres stacji paliw, na której odbyła się transakcja, data transakcji, numer karty, numer
rejestracyjny tankowanego pojazdu, stan licznika – na życzenie klienta, rodzaj paliwa, ilość oraz

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl

wartość zakupów. Zamawiający może zobligować swoich pracowników by każdorazowo
podpisywali wydany kwit WZ.
Odpowiedź: tak
3.

Czy w odniesieniu do treści wzoru umowy §1 ust. 5, Zamawiający dopuszcza możliwość
dokonywania samodzielnej blokady kart poprzez indywidualnie dedykowana stronę internetową
– aktywną 24h/7 – do której Wykonawca przekaże Zamawiającemu dostęp w ramach
wynagrodzenia?
Odpowiedź: tak

4.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu we wzorze umowy § 4 ust. 3 zdanie ostatnie?
Informuję, że na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od
podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia
wydania towaru lub wykonania usługi (nie później niż siódmego dnia od ostatniego dnia danego
okresu rozliczeniowego).
Odpowiedź: wyrażamy zgodę na wykreślenie ostatniego zdania „Faktura będzie
wystawiona na koniec okresu rozliczeniowego.”

5.

Czy Zamawiający doprecyzuje zapis wzoru umowy §5 ust. 1? Z treści SIWZ wynika, że
Wykonawca wyda ”kartę umożliwiającą realizowanie dostaw paliwa do agregatów
prądotwórczych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego i innych urządzeń silnikowych,
gdzie tankowanie będzie odbywało się do kanistra na stacji Wykonawcy”. W rozumieniu
Wykonawcy paliwa do agregatów Zamawiający będzie nabywał na stacji paliw i we własnym
zakresie dowoził do swojej siedziby.
Odpowiedź: tankowanie do agregatów prądotwórczych będzie się odbywało bezpośrednio
z cysterny w siedzibie zamawiającego, tankowanie do posiadanych urządzeń silnikowych
będzie się odbywało na stacjach wykonawcy

6.

Czy Zamawiający odstąpi od kary umownej określonej we wzorze umowy § 7 ust. 1?
Pragnę zapewnić, że Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby zamówienia na karty były
realizowane w jak najkrótszym czasie. Wykonawca jednak nie doręcza przesyłek osobiście korzysta z usług publicznego operatora pocztowego. Czas dla operatora, co najmniej 10 dni jest
niezbędny do skutecznego doręczenia przesyłek.
Odpowiedź: nie

