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WYJAŚNIENIA nr 1
Informujemy, iŜ w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania ze strony
wykonawców, poniŜej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę zamiast wydawania kart elektronicznych, na drukowanie
po kaŜdej transakcji potwierdzenia wydania paliwa na podstawie których wystawiana byłaby
faktura VAT ? Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.
2. Czy Wykonawca musi spełniać obowiązek do bycia właścicielem stacji w Puławach jak i
w innym wymienionym w warunkach przetargu mieście. Odpowiedź: tak (zgodnie z § 2
pkt.2 umowy), ale zamawiający podkreśla, iŜ istnieje moŜliwość składania oferty na
poszczególne zadania przewidziane w specyfikacji.
3. Sposób ustalenia ceny za litr paliwa - Ŝadna z firm z branŜy paliwowej nie da dwuletniej
gwarancji na zachowanie ceny. Odpowiedź: Prosimy o zwrócenie uwagi na zapis w siwz
pkt. XIII : Cena 100 % ( cena z dn.24.10.2010 – czyli z dnia poprzedzającego dzień
otwarcia, naleŜy tu wziąć pod uwagę cenę obowiązującą na poszczególnej stacji paliw, tj.
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w Puławach, Bydgoszczy i Zduńskiej Woli, w zaleŜności od tego na które zadanie
wykonawca składa ofertę) ) oraz zapis w umowie: § 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie za faktycznie zatankowane paliwo według aktualnie obowiązujących cen na
stacji paliw, na której zatankowano paliwo.

Jednocześnie informujemy o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:
składanie ofert: 27.10.2010, do godz. 14:00
Otwarcie ofert: 27.10.2010 o godz. 14:30
Zmienia się takŜe zapis w pkt. XIII siwz:
Cena 100 % ( cena z dn.26.10.2010 – czyli z dnia poprzedzającego dzień otwarcia, naleŜy tu
wziąć

pod

uwagę
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w Puławach, Bydgoszczy i Zduńskiej Woli, w zaleŜności od tego na które zadanie
wykonawca składa ofertę) ) oraz zapis w umowie: § 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie za faktycznie zatankowane paliwo według aktualnie obowiązujących cen na
stacji paliw, na której zatankowano paliwo.

