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Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 

Jest:  

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy paliw płynnych w tym oleju napędowego, benzyny 

bezołowiowej 95, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) za pomocą kart paliwowych 

uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Poznaniu przez 24 godziny na dobę, na stacjach paliw wykonawcy.  

2. Sprzedaż paliw odbywać się będzie za pomocą kart paliwowych, umożliwiających bezgotówkową 

płatność za wybrane w przetargu paliwa płynne, z tym że Zamawiający wymaga, aby system 

komputerowy Oferenta umożliwiał prowadzenie, w wersji elektronicznej, ewidencji następujących 

parametrów:  

a) data i miejsce tankowania; 

b) ilość oraz rodzaju pobranego paliwa; 

c) stan licznika pojazdu; 

d) ceny netto oraz brutto za litr tankowanego paliwa; 

3. Karta paliwowa powinna umożliwiać dokonanie płatności tylko za wskazane przez Zamawiającego 

rodzaj paliwa, w taki sposób, aby uniemożliwić płatność za niewłaściwy rodzaj paliwa. 

4. Karta paliwowa nie powinna mieć żadnego rodzaju ograniczeń, tj. w ilości tankowań na dobę, chyba  

że Zamawiający określi takie ograniczenie, jak i ilości tankowanego paliwa. 

5. Zamawiający wymaga, aby karty paliwowe umożliwiały tankowanie jedynie pojazdów wskazanych 

na kartach paliwowych.  

6. Karta paliwowa musi posiadać kod PIN przypisany do określonego pojazdu, który znany będzie tylko 

kierowcy obsługującemu dany pojazd. 

7. Karty paliwowe zostaną przypisane do konkretnych pojazdów. Wykonawca na wniosek 

Zamawiającego jest zobowiązany do wydania karty paliwowej umożliwiającej tankowanie  

na okaziciela. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w wersji elektronicznej fakturę VAT na adres e-mail 

wskazany w umowie (załącznik nr 6) oraz zestawienie dokonywanych operacji z rozbiciem na 

elementy, o których mowa w pkt. 2. 

9. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu, za pomocą dedykowanej platformy 

elektronicznej, dostęp do portalu pozwalającego na bieżący nadzór i kontrolę nad tankowanym 

paliwem. 

10. Zapotrzebowanie określa poniższa tabela: 

Rodzaj paliwa W okresie udzielenia 
zamówienia 

Wszyscy składający ofertę muszą  
w „formularzu ofertowym”   

podać średnią cenę danego rodzaju paliwa 
obowiązującą na  stacji paliw wykonawcy 

w mieście Poznań 
na dzień 12 marca 2019 roku 

Benzyna bezołowiowa 
PN-EN 228+A1:2017 

(dla benzyny bezołowiowej 95) 
Kod CPV 09132100-4 

 
11 550 l 

Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 
PN-EN 589+A1:2012 
Kod CPV 09133000-0 

462 000 l 

Olej napędowy 
PN-EN 590+A1:2017 
Kod CPV 09134220-5 

12 600 l  

 

 

Powinno być:  

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy paliw płynnych w tym oleju napędowego, benzyny 

bezołowiowej 95, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) za pomocą kart paliwowych 

uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Poznaniu przez 24 godziny na dobę, na stacjach paliw wykonawcy.  

2. Sprzedaż paliw odbywać się będzie za pomocą kart paliwowych, umożliwiających bezgotówkową 

płatność za wybrane w przetargu paliwa płynne, z tym że Zamawiający wymaga, aby system 

komputerowy Oferenta umożliwiał prowadzenie, w wersji elektronicznej, ewidencji następujących 

parametrów:  

a) data i miejsce tankowania; 

b) ilość oraz rodzaju pobranego paliwa; 

c) stan licznika pojazdu; 

d) ceny netto oraz brutto za litr tankowanego paliwa; 

3. Karta paliwowa powinna umożliwiać dokonanie płatności tylko za wskazane przez Zamawiającego 

rodzaj paliwa, w taki sposób, aby uniemożliwić płatność za niewłaściwy rodzaj paliwa. 

4. Karta paliwowa nie powinna mieć żadnego rodzaju ograniczeń, tj. w ilości tankowań na dobę, chyba  

że Zamawiający określi takie ograniczenie, jak i ilości tankowanego paliwa. 
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5. Zamawiający wymaga, aby karty paliwowe umożliwiały tankowanie jedynie pojazdów wskazanych 

na kartach paliwowych.  

6. Karta paliwowa musi posiadać kod PIN przypisany do określonego pojazdu, który znany będzie tylko 

kierowcy obsługującemu dany pojazd. 

7. Karty paliwowe zostaną przypisane do konkretnych pojazdów. Wykonawca na wniosek 

Zamawiającego jest zobowiązany do wydania karty paliwowej umożliwiającej tankowanie  

na okaziciela. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w wersji elektronicznej fakturę VAT na adres e-mail 

wskazany w umowie (załącznik nr 6) oraz zestawienie dokonywanych operacji z rozbiciem na 

elementy, o których mowa w pkt. 2. 

9. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu, za pomocą dedykowanej platformy 

elektronicznej, dostęp do portalu pozwalającego na bieżący nadzór i kontrolę nad tankowanym 

paliwem. 

10. Zapotrzebowanie określa poniższa tabela: 

Rodzaj paliwa W okresie udzielenia 
zamówienia 

Wszyscy składający ofertę muszą  
w „formularzu ofertowym”   

podać średnią cenę danego rodzaju paliwa 
obowiązującą na  stacji paliw wykonawcy 

w mieście Poznań 

na dzień 12 marca 2019 roku 

Benzyna bezołowiowa 
PN-EN 228+A1:2017 

(dla benzyny bezołowiowej 95) 
Kod CPV 09132100-4 

 
11 550 l 

Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 
PN-EN 589+A1:2012 
Kod CPV 09133000-0 

12 600 l 

Olej napędowy 
PN-EN 590+A1:2017 
Kod CPV 09134220-5 

462 000 l 

 
 

UWAGA: Zmiana polega na omyłkowo określonej ilości danego paliwa w zakresie skroplonego 

gazu ropopochodnego oraz oleju napędowego w SIWZ. Ofertę należy złożyć zgodnie  

z załącznikiem nr 2 Oferta Wykonawcy. 

 

 

/-/Robert Judek 

 


