Załącznik nr 5.1. do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2/2019/NZP
Informacje wstępne:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa lotniczego Jet A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego
Wrocław S.A. w roku 2020.
2.
Dostawa jw. ma charakter ciągły co oznacza, że będzie odbywała się przez cały okres obowiązywania umowy
w trybie całodobowym, codziennie w tym w dni świąteczne oraz ustawowo wolne. Zamawiający będzie
dokonywał zamówień na bieżąco, z jednodniowym wyprzedzeniem. Ten sam system składania zamówień
odnosił się będzie do wszystkich dostaw (tj. realizowanych w dni robocze, wolne, ustawowo wolne oraz
świąteczne).
3.
Wykonawca zagwarantuje dostawę paliwa w ciągu 14 godzin od chwili złożenia zamówienia.
4.
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymogów zawartych w SIWZ i Umowie.
1.

Wymogi organizacyjne związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
W związku z treścią pkt 2 powyżej Wykonawca zabezpieczy 24-godzinny, codzienny kontakt telefoniczny
(numer/numery telefonów) z możliwością przekazywania wiadomości tekstowych SMS i/lub funkcją
automatycznej rejestracji (nagrywania) wiadomości głosowych oraz e-mail przeznaczone co najmniej do:
- składania bieżących zamówień, korekty zamówień i pozostałych ustaleń z tym związanych,
- uzyskiwania bieżącej informacji o stanie realizacji zamówienia (co najmniej: na jakim etapie jest
zamówienie, kiedy transport wyjechał, gdzie w danej chwili znajduje się cysterna, jaki jest przewidywany
czas dojazdu do Zamawiającego, imię i nazwisko kierowcy).
6.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej na dzień przed pierwszym dniem
rozpoczęcia
świadczenia, pełną listę-wykaz kierowców wyznaczonych do obsługi zamówienia zawierającą: imię, nazwisko,
telefon kontaktowy, i pozostanie zobowiązany do bieżącej aktualizacji danych w razie zmian w tym zakresie.
7.
Niezależnie od wymogów zawartych w pkt. 4 powyżej, jeżeli Wykonawca posiada lub w trakcie realizacji
umowy zbuduje system monitoringu dostaw z możliwością udzielenia klientom dostępu do systemu, udzieli
Zamawiającemu dostępu do systemu nieodpłatnie w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
8.
Z uwagi na obowiązujące Zamawiającego przepisy bezpieczeństwa Wykonawca wwożący/dostarczający na
teren strefy zastrzeżonej PLW S.A, paliwa w zbiornikach/pojemnikach wobec których użycie dostępnych
metod kontroli uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej kontroli bezpieczeństwa w celu wykrycia
przedmiotów zabronionych wymienionych w Dodatku 1-A Załącznika do Rozporządzenia Wykonawczego
Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu
wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa z późniejszymi zmianami,
najpóźniej do pierwszego dnia rozpoczęcia świadczenia potwierdzi spełnienie wymogu dla tzw. „Znanego
dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego”, zgodnie z Rozdziałem 9 Załącznika do wskazanego wyżej
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji z późniejszymi zmianami. - na zasadach określonych w rozdziale
19 SIWZ pkt.19.3.
5.

Informacje dotyczące płynności dostaw:
Jednorazowo (w ramach jednego zamówienia) Zamawiający zamówi nie mniej niż 33 m3 paliwa jest to
minimalny możliwy wymiar jednej dostawy, przy czym należy przez to rozumieć również minimalny dzienny
wymiar zamówienia.
10. Dostawy realizowane będą w częstotliwości niezbędnej do utrzymania dziennego zapasu na poziomie
maksymalnie 396 m3. Maksymalny dzienny wymiar dostaw reguluje zapotrzebowanie bieżące u
Zamawiającego.
11. Wykonawca powinien przyjąć w celu należytego zabezpieczenia płynności dostaw (transportu), że
maksymalny dzienny wymiar zamówienia szacuje się na 396 m3.
12. Informujemy, że na przestrzeni ostatnich 12 m-cy średni wymiar dostawy dziennej wynosił 7 cystern, zaś
wymiar zamówienia na poziomie 396 m3 dziennie nie został przekroczony.
13. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (w ramach wykonania zamówienia), nie więcej jednak niż 15 razy
w trakcie obowiązywania umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zostawi na terenie PL Wrocław
cysternę pełną paliwa lotniczego do czasu zlania dostawy paliwa, maksymalnie do 12 godzin.
9.

14.
15.

Zakres ilościowy zamówienia:
**Ilość maksymalna przewidziana do realizacji z umowy: 100 000 m3.
***Ilość minimalna przewidziana do realizacji z umowy: 15 000 m3.

Niniejszy załącznik stanowi integralną cześć opisu zawartego w rozdziale 3 SIWZ.
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy zawiera wzór umowy –
załącznik do SIWZ
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UWAGA:
*Dzienny wymiar został oszacowany w celu ułatwienia założeń ryzyk ofertowych dotyczących zabezpieczenia
płynności transportu. Podana ilość jest szacunkowa i nie stanowi wartości nieprzekraczalnej.
**Zamawiający wyznacza maksymalną ilość paliwa do zakupu - 100 000 m3 - jaka może ale nie musi zostać
zakupiona w ramach udzielonego zamówienia w terminie umowy.
***Wyznaczając wartość minimalną Zamawiający gwarantuje, że zamówienie zostanie z realizowane w
wyznaczonej przewidzianej wielkości minimalnej, co do pozostałej przewidywanej wielkości zakupu (ponad
minimum), zakup może ale nie musi być realizowany.
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