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S z c z e g ó ł o w y  o p i s  p r z e d m i o t u  z a m ó w i e n i a  

 

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej PB – 95  

i oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych) do zbiorników podziemnych 

stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zlokalizowanych w: Rzeszowie 

przy ul. Dąbrowskiego 30 oraz w miejscowości Zaczernie 124 k. Rzeszowa. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843) Zamawiający dokona sukcesywnych zakupów wymienionych asortymentów  

w następujących ilościach: 

 

CPV – 09132100-4 Benzyna bezołowiowa Pb – 95 – 180 m3 odpowiadająca 

aktualnej normie PN-EN 228 

CPV – 09134100-8  Olej napędowy – 240 m3 odpowiadający aktualnej normie 

PN-EN 590 

 

Jednocześnie do paliw wymienionych powyżej stosuje się wymagania jakościowe 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla 

paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z poźn. zm.). Planowany okres realizacji dostaw -  

24 miesiące od podpisania umowy na podstawie zamówień kierowanych do Wykonawcy 

zawierających rodzaj i ilość paliw.  

Kryterium wyboru ofert – cena 100 %. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

Zamawiający może zastosować kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określi  

w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych 

cech przedmiotu zamówienia oraz wykaże w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały 

uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. 

Dostawy paliw płynnych typu: benzyna bezołowiowa Pb-95 i olej napędowy ON są 

powszechnie dostępne. Paliwa posiadają ustalone standardy jakościowe określone  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 1680). Każde zaoferowane paliwo 

spełniające powyższe kryteria będzie w takim samym stopniu spełniało oczekiwania 

Zamawiającego.  
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Cykl życia obejmuje okres od momentu wyprodukowania paliwa do czasu zużycia go 

w sprzęcie transportowym. Z punktu widzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego można podzielić go na dwa etapy: pierwszy – od momentu wyprodukowania do 

czasu dostarczenia paliwa do zbiornika podziemnego Zamawiającego i drugi – obejmujący 

okres magazynowania w zbiornikach podziemnych stacji paliw od dostawy do momentu 

zatankowania zbiornika pojazdu lub innego sprzętu transportowego Zamawiającego i jego 

zużycia. Zaoferowana cena jednostkowa będzie w praktyce pokrywała wszelkie koszty życia 

produktu z etapu pierwszego związane z nabyciem paliw - koszty produkcji, załadunku, 

badań laboratoryjnych, transportu itp.  

Natomiast koszty etapu drugiego cyklu życia są wyłączną domeną Zamawiającego -

koszty magazynowania, energii elektrycznej, wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych 

za nadzór nad stacją paliwową, ubytków naturalnych itp. Koszty te w żadnym stopniu nie 

wpływają na wysokość zaoferowanej ceny paliw. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie 

przekraczającym 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamówienia. 

Miejscem dostawy i odbioru paliwa będą magazyny zamawiającego zlokalizowane 

w: Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30 oraz w Zaczerniu 

124 na obiekcie OPP w Rzeszowie. 

 Od Wykonawcy żądamy, aby dysponował niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz 

potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym: 

− posiada minimum jedną autocysternę z możliwością przewozu paliw od 4 m3 

zalegalizowaną do przewozu materiałów niebezpiecznych, 

− posiada minimum jedną osobę  uprawnioną do przewozu materiałów niebezpiecznych. 

Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. 

Zamawiający wymaga wykazania się doświadczeniem polegającym na realizacji 2 

dostaw paliw na kwotę min. 200 000 zł brutto każda. 

Fakturowanie zrealizowanych dostaw odbywać się będzie na podstawie cen za 1 m3 

paliwa w temperaturze referencyjnej 15° C poszczególnych paliw. 

 

 

 

 

 


