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Modyfikacja pisma  

pn. „WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ / MODYFIKACJA SWZ / 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT” 

- z dnia 01.12.2022 r. 

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, jako Zamawiający             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie  

art. 275 pkt 1) pn. „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w systemie bezgotówkowym za 

pomocą kart paliwowych oraz świadczenie usług dodatkowych” (nr sprawy: 

WIWgsp.272.09.2022), w związku z omyłką, modyfikuje odpowiedź na zapytanie dotyczące treści 

SWZ w poniższym zakresie: 

 

BYŁO: 

 

Pytanie 10 

Prosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 9 wzoru umowy na: 

Szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych kierowców na karty 

flotowe zamieszczane są w załączniku przekazywanym z każdą fakturą zbiorczą. 

Załącznik do faktury zawiera:  

• nazwy zakupionych produktów, 

• numery kart flotowych, na które dokonano zakupów, 

• numery rejestracyjne pojazdów, 

• numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje, 

• daty transakcji, 

• ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, 

• wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług), 

• ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług , 

• wartość poszczególnych transakcji brutto i ich sumę, 

• stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient wymaga od swoich 

kierowców podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych)    

„Na potwierdzenie zrealizowanego zakupu wydawane będą dowody wydania, które mają charakter 

wydruku z terminala obsługującego karty flotowe. 

Dowód wydania zawiera następujące dane:  

• numer karty flota, na którą dokonywana była transakcja, 
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• numer rejestracyjny samochodu, 

• ilość wydanego paliwa, 

• wartość wydanego paliwa, 

• data i godzina transakcji, 

• dokładny adres stacji paliw”. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy w zakresie §3 ust. 9, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„9. Zbiorcze zestawienie transakcji, o którym mowa powyżej, zawierać będzie co najmniej 

następujące informacje w stosunku do każdej transakcji: 

a) datę przeprowadzenia transakcji, 

b) nr rejestracyjny pojazdu, 

c) nr elektronicznej karty paliwowej, na którą dokonano zakupu paliwa, dodatkowych 

usług lub opłat, 

d) ilość i rodzaj paliwa oraz cenę jednostkową brutto i wartość brutto zakupu przed 

rabatem, 

e) ilość i rodzaj dodatkowo zakupionych usług lub opłat oraz cenę jednostkową brutto                       

i wartość brutto, 

f) wartość brutto zakupionego paliwa po rabacie, 

g) nazwę, numer i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji.”. 

Zamawiający w ww. ustępie wskazuje informacje, które co najmniej we wskazanym zakresie 

winny znaleźć się w zbiorczym zestawieniu transakcji dołączanym do faktury. W związku z 

powyższym umożliwia się Wykonawcy zamieszczenie w zbiorczym zestawieniu transakcji 

większej ilości informacji niż te wskazane przez Zamawiającego. 

 

 

JEST: 

 

Pytanie 10 

Prosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 9 wzoru umowy na: 

Szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych kierowców na karty 

flotowe zamieszczane są w załączniku przekazywanym z każdą fakturą zbiorczą. 

Załącznik do faktury zawiera:  

• nazwy zakupionych produktów, 

• numery kart flotowych, na które dokonano zakupów, 

• numery rejestracyjne pojazdów, 

• numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje, 

• daty transakcji, 

• ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, 

• wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług), 

• ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług , 

• wartość poszczególnych transakcji brutto i ich sumę, 

• stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient wymaga od swoich 

kierowców podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych)    

„Na potwierdzenie zrealizowanego zakupu wydawane będą dowody wydania, które mają charakter 

wydruku z terminala obsługującego karty flotowe. 

Dowód wydania zawiera następujące dane:  

• numer karty flota, na którą dokonywana była transakcja, 

• numer rejestracyjny samochodu, 

• ilość wydanego paliwa, 



 

• wartość wydanego paliwa, 

• data i godzina transakcji, 

• dokładny adres stacji paliw”. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy w zakresie §3 ust. 9, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„9. Zbiorcze zestawienie transakcji, o którym mowa powyżej, zawierać będzie co najmniej 

następujące informacje w stosunku do każdej transakcji: 

a) datę przeprowadzenia transakcji, 

b) nr rejestracyjny pojazdu, 

c) nr elektronicznej karty paliwowej, na którą dokonano zakupu paliwa, dodatkowych 

usług lub opłat, 

d) ilość i rodzaj paliwa oraz cenę jednostkową brutto i wartość brutto zakupu przed 

rabatem, 

e) ilość i rodzaj dodatkowo zakupionych usług lub opłat oraz cenę jednostkową brutto                       

i wartość brutto, 

f) wartość brutto zakupionego paliwa po rabacie, 

g) numer i nazwę miejscowości stacji paliw, na której dokonano transakcji.”. 

Zamawiający w ww. ustępie wskazuje informacje, które co najmniej we wskazanym zakresie 

winny znaleźć się w zbiorczym zestawieniu transakcji dołączanym do faktury. W związku z 

powyższym umożliwia się Wykonawcy zamieszczenie w zbiorczym zestawieniu transakcji 

większej ilości informacji niż te wskazane przez Zamawiającego. 

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w 

przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez 

Zamawiającego wyjaśnień.  

 

Z poważaniem, 

Dolnośląski 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

z up. 

dr n. wet. Joanna Otachel-Hawranek 

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny 


