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SPZOZ/SAN/ZP/105/2018                                         Sanok, dnia 14 marzec 2018r.
 do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   na   dostawę paliw
różnych  do samochodów SPZOZ w Sanoku     .   nr postępowania SPZOZ/PN/11/2018

 SPROSTOWANIE
JEST 
 wzór umowy § 3 ust. 4
4. Fakt  poboru paliwa przez kierowców będzie potwierdzony dowodem wydania paliwa a na
podstawie  faktycznych  ilości  pobranego  paliwa  oraz  ich  ewidencji  będzie  przedstawiony
Zamawiającemu raport elektroniczny o dokonanych transakcjach,  oraz faktura stanowiące zapis
przeprowadzonych transakcji.
Dowody zakupu paliwa muszą uwzględniać ilość i asortyment. Dowód wydania przeznaczony
jest dla Zamawiającego i będzie podpisywany przez Kierowcę. Dowody wydania dokumentujące
sprzedaż paliw bezpośrednio do baków samochodów będą wystawiane na każdy pojazd, podany
będzie również numer karty flotowej, wartość zakupu oraz numer rejestracyjny przypisany do
zatankowanego pojazdu
Natomiast załącznik do faktury będzie zawierał: numer karty, numer rejestracyjny pojazdu, ilość i
rodzaj  pobranego  produktu,  miejscowość  –  numer  stacji  w  której  odbyła  się  transakcja,  na
życzenie klienta stan licznika oraz dodatkowe konto kosztowe, cena jednostkowa, wartość netto,
brutto  i  po  uwzględnieniu  stałego  rabatu,  o  którym  mowa  w  ust.2  §  4 Dodatkowo  raport
elektroniczny będzie zawierał dokładną datę transakcji.
Zamawiający  wymaga  aby   istniała  możliwość  przypisania  na  stałe  do  każdej  karty
wewnętrznego  numeru  lub  marki/modelu  pojazdu,  który  pozwoli  na  łatwiejsze
rozksięgowanie transakcji, jak również podawania przez kierowców Zamawiającego stanu
licznika dla lepszej kontroli zużycia paliwa. 

MA BYĆ
 wzór umowy § 3 ust. 4
4. Fakt  poboru paliwa przez kierowców będzie potwierdzony dowodem wydania paliwa a na
podstawie  faktycznych  ilości  pobranego  paliwa  oraz  ich  ewidencji  będzie  przedstawiony
Zamawiającemu raport elektroniczny o dokonanych transakcjach,  oraz faktura stanowiące zapis
przeprowadzonych transakcji.
Dowody zakupu paliwa muszą uwzględniać ilość i asortyment. Dowód wydania przeznaczony
jest  dla  Zamawiającego.  Dowody  wydania  dokumentujące  sprzedaż  paliw  bezpośrednio  do
baków samochodów będą  wystawiane na każdy pojazd,  podany będzie również  numer karty
flotowej, wartość zakupu oraz numer rejestracyjny przypisany do zatankowanego pojazdu
Natomiast załącznik do faktury będzie zawierał: numer karty, numer rejestracyjny pojazdu, ilość i
rodzaj  pobranego  produktu,  miejscowość  –  numer  stacji  w  której  odbyła  się  transakcja,  na
życzenie klienta stan licznika oraz dodatkowe konto kosztowe, cena jednostkowa, wartość netto,
brutto  i  po  uwzględnieniu  stałego  rabatu,  o  którym  mowa  w  ust.2  §  4 Dodatkowo  raport
elektroniczny będzie zawierał dokładną datę transakcji.
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Zamawiający  wymaga  aby   istniała  możliwość  przypisania  na  stałe  do  każdej  karty
wewnętrznego  numeru  lub  marki/modelu  pojazdu,  który  pozwoli  na  łatwiejsze
rozksięgowanie transakcji, jak również podawania przez kierowców Zamawiającego stanu
licznika dla lepszej kontroli zużycia paliwa. 

            Z poważaniem
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