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INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„BEZGOTÓWKOWY, SUKCESYWNY ZAKUP PALIW CIEKŁYCH W SYSTEMIE
KART FLOTOWYCH DLA POTRZEB ZWiK SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE”
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw
ciekłych w systemie kart flotowych dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie”
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie informuje, iż
w dniu 18.08.2014r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na n/w pytania,
dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych pod nazwą jw.
W związku z powyższym Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz pkt. 12 rozdziału IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszcza
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1
Zamawiający wymaga w istotnych postanowieniach umowy (Rozdział XIII pkt. 1.4 d oraz
odpowiednio 1.5 b i wzór umowy), aby realizacja zakupu paliwa za pomocą karty uwzględniała
jednocześnie imiona i nazwiska kierowców oraz nr rejestracyjne pojazdów przy jednoczesnym
zachowaniu podziału na trzy faktury w danym okresie rozliczeniowym.
Wykonawca ma możliwość spełnienia tego warunku. W przypadku kart wystawionych imiennie
na kierowcę istnieje opcja podawania nr rejestracyjnego jak również stanu licznika. Problem
pojawia się w przypadku podziału na faktury. Każdy kierowca wówczas będzie posiadał po trzy
karty. Zabieg taki będzie miał na celu rozdzielenie transakcji na trzy faktury. W przypadku kiedy
Zamawiający będzie chciał mieć tylko po jednej karcie dla każdego pojazdy, czy sprzętu system
Wykonawcy nie pozwoli na zapisanie w systemie imienia i nazwiska kierowcy. Imię i nazwisko
kierowcy będzie znajdowało się na potwierdzeniu transakcji – kwicie WZ, do którego
podpisywania Zamawiający może zobligować swoich kierowców.
Pragnę wyjaśnić, że w przypadku kart wystawionych na nr rejestracyjne będą one przypisane
bezpośrednio do konkretnej faktury. Sposób odliczenia podatku, czy rodzaj sprzętu nie zmieniają
się zbyt często. Wykonawca, zatem pogrupuje pojazdy i karty wg porządku Zamawiającego.
Natomiast kierowca mając kartę imienną tankuje różne pojazdy i sprzęty stąd wynika brak
możliwości przypisania danej karty do konkretnej faktury.
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każdemu kierowcy trzech kart, oddzielnie dla każdej faktury. Proszę Zamawiającego o zajęcie
stanowiska w powyższej kwestii.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody do zmiany treści rozdziału XIII i XV SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, iż w rozdziale XV pkt. 5 wskazał jakie rodzaje kart flotowych
Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu. Nie ma tam wymienionych kart
imiennych, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie zamawiał tego rodzaju kart. Dla
wszystkich wydanych kart Zamawiający ustali sobie odpowiednie konta kosztowe.
Pytanie nr 2
Czy w rozumieniu Zamawiającego raport, o którym mowa w rozdziale XIII pkt. 1.5 to raport
elektroniczny, czy może faktura VAT ?
U określonego Wykonawcy, faktura zawiera szczegółowe zestawienie transakcji m.in.: nr karty, nr
rejestracyjny samochodu (w przypadku karty wystawionej na nr rejestracyjny 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, nie zawiera
jednak daty transakcji.
Wykonawca przekaże bezpłatnie również dostęp do indywidualnie dedykowanego serwisu
internetowego, na którym Zamawiający będzie mógł na bieżąco śledzić dokonane transakcje,
tworzyć raporty za dowolne okresy czasu, jak również blokować karty bądź zamawiać nowe.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż szczegółowy raport transakcji, o którym mowa w rozdziale XIII i XV
SIWZ musi być odrębnym dokumentem dostarczanym łącznie z fakturą VAT. Raport transakcji
może być również wyszczególniony na fakturze VAT.

Ponadto Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy
i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie przedstawionych wyjaśnień
w sporządzanych ofertach. Wyjaśnienia te są wiążące dla wszystkich stron postępowania.
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Dominik Zakrzewski – tel. 091 489 88 14.
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