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Racibórz, dnia 14.01.2020 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
47-400 Racibórz 
ul. Adamczyka 10      
 
Dotyczy:  postępowania przetargowe Nr PK/01/20 
 
Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania Wykonawców. 
 
Pytanie 1 
Proszę o szerszą informację odnośnie poniższego zapisu z wymagań w Załączniku nr 1 „System będzie 
umożliwiał odtwarzanie historii pracy środka transportowego lub maszyn z identyfikacją wszystkich 
zdarzeń rejestrowanych.” 
Czy Państwo macie zamontowane na sprzęcie rejestratory bądź GPS, z którego to dane mają trafić do 
systemu? Jakiego typu zdarzenia rejestrujecie?  
Jakiego typu są to urządzenia, proszę o nazewnictwo, nazwę firmy? Proszę o pełną informację w tym 
zakresie, aby móc uzyskać wiedzę czy możliwa jest konfiguracja systemowa, wymiana danych z 
urządzeń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga podłączenia do systemu rejestratorów ani GPS z pojazdów. Historia 
pracy środka transportowego dotyczy danych rejestrowych, czyli pełnej analizy rozliczeniowej on-
line pobranego przez Zamawiającego  oleju napędowego ze zbiorników wg: 

a. dat, 
b. kierowców, 
c. pojazdów,  
d. zużycia paliwa wg norm paliwowych pobranego do baków pojazdów i maszyn przez  

upoważnione osoby, 
e. zbiorników, 
f. rodzaju tankowania. 

wraz z przekazywaną Zamawiającemu informacją o nieprawidłowościach podczas procesu tankowania 
przez kierowców i operatorów Zamawiającego.  
Odtwarzanie historii powinno być możliwe przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego.  
Terminy przechowywania określa art. 74 ust.4 ustawy o rachunkowości. 
 
Pytanie 2 
Proszę o informację czy dopuścicie Państwo do postępowania system wg poniższych wytycznych: 
     Terminal z kolorowy wyświetlaczem 5,5” jak i funkcjonalnością systemu: 
·     System będzie w pełni kompatybilny z układem dystrybucji paliw jeśli chodzi o płynny (online) 

pobór danych z układu dystrybucji; płynność i kompleksowość przekazu umożliwi pobór 
informacji o każdym poborze paliwa jako zdarzeniu eksploatacyjnym z dokładnym określeniem 
czasu takiego zdarzenia oraz dokona przez system doraźnej analizy rozliczeniowej pobranego 
paliwa według dat, kierowców, pojazdów, zużycia paliwa, zbiorników czy rodzaju tankowania. 

·     System gwarantował będzie dostęp do danych z tankowań przez przeglądarkę internetową 
z każdego miejsca na świecie poprzez komputer, telefon, smartfon czy tablet bez konieczności 
instalowania dodatkowego oprogramowania, a dostęp będzie zabezpieczony certyfikatem 
szyfrowania zapewniającym ochronę pozyskiwanych danych przed nieuprawnionym dostępem 
(indywidualne i niepowtarzalne loginy); Zamawiający będzie mieć dostęp do danych 
dotyczących poboru oleju napędowego online 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu z 
dowolnego miejsca umożliwiającego komunikację satelitarną; zakres informacji 
udostępnianych online Zamawiającemu oprócz danych związanych z poborem oleju 
napędowego w rozbiciu na pojazd/kierowcę/datę winien sygnalizować potencjalne 
nieprawidłowości w zakresie tankowań, w szczególności notyfikować nagłe zwiększenie zużycia 
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oleju napędowego przez pojazd/kierowcę, przepały i oszczędności pojazdów. System będzie 
gromadzić i przetwarzać dane w sposób ciągły, i nieprzerwany; 

·    System będzie zapewniał możliwość wyłączenia podglądu danych w dowolnych okresach czasu 
dla kierowców, pojazdów oraz konfiguracji kierowca-pojazd; 

·    System będzie zapewniał możliwość weryfikacji podanego przez kierowcę/operatora stanu 
licznika kilometrów/motogodzin dowolnego pojazdu objętego systemem przed poborem 
paliwa,  i umożliwi  poprawę wprowadzonych danych; 

·    System będzie wychwytywał i informował o wszystkich przerwach podczas tankowania. 
·    System będzie automatycznie przeliczał wydania z temperatury rzeczywistej do temperatury 

referencyjnej +15 ℃ i odwrotnie; 
·    System będzie informował online o stanie paliwa w zbiornikach łącznie oraz niezależnie dla obu 

lokalizacji w sposób wartościowy i procentowy; 
·    System będzie umożliwiał względem możliwości nadanie poziomów uprawnień/dostępu w 

zależności od wymagań Zamawiającego; 
·    System będzie umożliwiał: 

-  dodawanie ręczne tankowań zewnętrznych (tj. poza układem dystrybucji w bazie 
Zamawiającego) np. na innych stacjach paliw, 

-  import tankowań z plików (.csv) ze wskazanych przez Zamawiającego kart flotowych, 
-  edycję (poprawienie) błędnie wpisanych stanów licznika. 

·      System będzie generował tabelaryczne statystyki dotyczące, pobrań paliwa wg: 
-      tankowań kierowców, 
-      tankowań pojazdów, 
-      tankowań sumarycznych; 

·      System będzie umożliwiał Zamawiającemu tworzenie grup pojazdów i kierowców, oraz 
tworzenie raportów i analiz w odniesieniu do tak utworzonych grup pojazdów i grup kierowców; 
niezależnie od powyższego system zapewnia tworzenie raportów i analiz w odniesieniu 
pojedynczych kierowców i pojazdów. Program będzie zapewniać możliwość eksportu 
utworzonych raportów, analiz, statystyk, zestawień do plików o formatach .xls i .pdf, 
bezpośredni wydruk bezpośrednio ze środowiska programu oraz tworzenie informacji 
tabelarycznych; 

·      System będzie mieć możliwość poszerzania o kolejne kompatybilne ze sobą podsystemy 
i funkcjonalności pracujące na tych samych identyfikatorach i z tą samą procedurą poboru 
paliwa. 

·      Program lub aplikacja może mieć możliwość implementowania danych o dodatkowych 
zdarzeniach eksploatacyjnych dotyczących maszyn oraz będzie informować Zamawiającego o 
tych zdarzeniach eksploatacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem. 
• program będzie mieć możliwość wizualizacji na mapie. 

Odpowiedź 
1. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do umowy  Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań    
     technicznych oraz funkcjonalności systemu bezobsługowego poboru oleju napędowego,  
     zarządzania kierowcami i operatorami  oraz eksploatacją maszyn i środków transportu: 
     terminal powinien być wyposażony w kolorowy wyświetlacz co najmniej 7” 
2. Zamawiający dopuści proponowaną funkcjonalność systemu o ile jest zgodna wymaganiami  
     określonymi w SIWZ, Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 4 do SIWZ,  
     oraz Specyfikacji sprawdzającej wyposażenie - Załącznik Nr 1 do umowy 
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Racibórz , 14.01.2020r.                                                   ……………….……....………….. 
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