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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup przez Zamawiającego paliw płynnych 

do samochodów służbowych Zamawiającego, produktów pozapaliwowych, usług mycia  

i odkurzania samochodów oraz dokonywanie bezgotówkowych opłat za przejazdy 

płatnymi odcinkami autostrad i dróg na terytorium Polski.  

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego. 

3. Miejscem zakupu oraz odbioru paliw (tankowania) będą stacje benzynowe (paliwowe) 

Wykonawcy na terytorium Polski. 

4.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formie bezgotówkowej, na podstawie kart 

paliwowych wystawionych przez Wykonawcę (dalej: „Karty paliwowe”) i wydanych 

Zamawiającemu.  

5. Zamawiający przewiduje dokonywać w okresie 48 miesięcy, w ramach limitu środków 

finansowych określonych w Umowie (środków przeznaczonych przez Zamawiającego na 

sfinansowanie zamówienia):  

1) zakupu paliw płynnych do samochodów służbowych (osobowych), tj.:  

a) benzyny bezołowiowej Pb 95 – ok 63 000 litrów,    

b) benzyny bezołowiowej Pb 98 – ok 23 000 litrów,   

c)  oleju napędowego – ok 9 000 litrów.   

2) zakupu produktów pozapaliwowych takich jak: oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne, 

żarówki, środki czyszczące, akcesoria i kosmetyki samochodowe, itp.;   

3) zakupu usług mycia i odkurzania samochodów służbowych (osobowych);  

4) uiszczania opłat za przejazdy samochodami służbowymi (osobowymi) płatnymi 

odcinkami dróg i autostrad na terytorium Polski, w tym w punktach poboru opłat. 

6. Podane ilości paliw w pkt 5 ppkt 1 mają charakter orientacyjny, zostały oszacowane przez 

Zamawiającego na podstawie zużycia w poprzednich latach oraz przewidywanego wzrostu 

zapotrzebowania i mają charakter jedynie informacyjny. Zamawiający zastrzega,  

że Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w związku z zakupem przez 

Zamawiającego mniejszej lub większej ilości paliwa. 

7. Ceną zakupu paliw oraz produktów pozapaliwowych i usług będzie cena obowiązująca na 

danej stacji paliwowej w momencie realizacji transakcji pomniejszona o wartość rabatu 

udzielonego przez Wykonawcę - zgodnie z Ofertą Wykonawcy. Opłaty za przejazdy 

płatnymi odcinkami autostrad i dróg na terytorium Polski będą uiszczane według 

obowiązującego w momencie przejazdu cennika zarządców płatnych odcinków dróg  

i autostrad w Polsce. 

8. W celu realizacji  przedmiotu zmówienia Wykonawca zapewni: 

1) dysponowanie siecią stacji paliw spełniających wymogi przewidziane w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 

przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych  

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz. 1853, ze zm.); 
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2) benzyny bezołowiowe i olej napędowy spełniające wymagania jakościowe dla paliw 

ciekłych - określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 

2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680, 

ze zm.) oraz norm PN-EN 228, PN-EN 590 wydanych przez Polski Komitet 

Normalizacyjny lub równoważnych;  

3) bezgotówkowy zakup towarów, o  których mowa w pkt 5 ppkt 1-2 przy użyciu kart 

paliwowych na co najmniej 1.000 stacjach paliw Wykonawcy zlokalizowanych na 

terytorium Polski, obsługiwanych przez personel Wykonawcy, lecz bez konieczności 

posiadania wyznaczonej osoby do obsługi klienta w zakresie tankowania paliwa, 

czynnych całodobowo przez 7 dni w tygodniu, przy czym w granicach 

administracyjnych każdego miasta wojewódzkiego zlokalizowanych będzie co 

najmniej 5, a na terenie m.st. Warszawy co najmniej 50 stacji paliw spełniających ww. 

kryteria; 

4) bezgotówkowy zakup  usług, o  których mowa w pkt 5 ppkt 3 przy użyciu kart 

paliwowych na co najmniej 350 stacjach paliw Wykonawcy zlokalizowanych na 

terytorium Polski, obsługiwanych przez personel Wykonawcy, czynnych przez 7 dni 

w tygodniu, przy czym w granicach administracyjnych każdego miasta 

wojewódzkiego zlokalizowana będzie co najmniej 1, a na terenie m.st. Warszawy co 

najmniej 15 stacji paliw spełniających ww. kryteria; 

5) dokonywanie przy użyciu kart paliwowych bezgotówkowych płatności za przejazdy 

płatnymi odcinkami autostrad i dróg na terytorium Polski, w tym w punktach poboru 

opłat. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać i prowadzić obsługę kart paliwowych do 

bezgotówkowego zakupu towarów i usług, według bieżących potrzeb Zamawiającego,  

w maksymalnej ilości do 15 sztuk. Wystawione karty paliwowe będą zabezpieczone co 

najmniej kodem PIN. Karty paliwowe będą wystawiane na podstawie określonego przez 

Wykonawcę wzoru wniosku, złożonego przez Zamawiającego  formie papierowej lub 

elektronicznej, odpowiednio na numer rejestracyjny pojazdu lub na okaziciela. 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć karty paliwowe do siedziby Zamawiającego 

w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku na zasadach określonych  

w Umowie.  

 

 


