
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa poprzez tankowanie, przy bezgotówkowym 

rozliczeniu paliw ciekłych w 2023 r. z podziałem na części:  

-część 1 -  benzyna bezołowiowa 95 w szacowanej ilości do 10 000 l; 
-część 2 - olej napędowy (Ekodiesel) w szacowanej ilości do 100 000 l . 

2. Realizacja zamówienia polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników pojazdów 

służbowych/urządzeń oraz w kanistry z przeznaczeniem do ręcznych narzędzi zmechanizowanych z 

napędem spalinowym. 

3. Dostawa benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego odbywać się będzie w stacjach paliw Wykonawcy 

na terenie miasta Płocka.  
4. Zamawiający wymaga, aby stacje paliw były dostępne całą dobę, siedem dni w tygodniu (również w 

okresie świątecznym). 

5. Wydawanie, objętych dostawą, paliw odbywać się będzie w rozliczeniu bezgotówkowym na podstawie 

kart elektronicznych, od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 
6. Wykonawca wyda Zamawiającemu karty elektroniczne, które będą służyły wyłącznie do bezgotówkowego 

zakupu paliw. W przypadku wystąpienia konieczności ustalenia limitu jednorazowego i miesięcznego 

tankowania, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ustaleniu limitu poprzez serwis internetowy lub 

osobiście na stacji, indywidualnie dla każdej z kart bądź też globalnie (takie same limity dla wszystkich 

kart). W przypadku nabycia przez Zamawiającego dodatkowych pojazdów lub sprzętu, w trakcie 

realizacji zamówienia, Wykonawca wyda dla nich karty elektroniczne. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania miesięcznych zestawień wydanego paliwa 2 x w miesiącu 

przy okresach rozliczeniowych: od 1-go do 15-go dnia miesiąca i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca. 

Zestawienie pobranego paliwa winno zawierać, co najmniej datę wydania, ilość pobranego paliwa, nr 

rejestracyjny pojazdu, a także ilość paliwa zatankowanego w kanister. Dodatkowo, na początku 

każdego miesiąca, Wykonawca będzie przekazywał zestawienia pobranego paliwa, zawierające dane 

j.w., za poprzedni miesiąc w formacie plików xls. Wszystkie zestawienia mają być przesyłane drogą 

elektroniczną na adres e-mail:  muniserwis@muniserwis.pl oraz j.rybacki@muniserwis.pl 
8. Określona ilość paliwa jest ilością szacunkową w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i 

możliwość zakupu stosownie do potrzeb. Zakupiona mniejsza ilość paliwa w czasie obowiązywania 

umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do 

wykorzystanej przez Zamawiającego jego ilości. 

9. W okresie zimowym Wykonawca winien zabezpieczyć zamianę paliwa ON (Ekodiesel) z letniego na 

zimowy. Przez okres zimowy należy rozumieć okres od 16 listopada do 28 lutego. 

10. Oferowane do sprzedaży paliwo powinno spełniać wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm 

jakościowych. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości zakupionego paliwa pod 

względem jego zgodności z wymaganiami jakościowymi poprzez losowe pobranie próbek przy udziale 

obu stron, a w przypadku wątpliwości co do jakości paliwa oddanie jej do niezależnej analizy 

laboratoryjnej. Zamawiający poniesie wszelkie koszty przeprowadzenia w/w analiz, a w przypadku 

potwierdzenia niezgodności jakości paliwa koszty wykonanej analizy obciążą Wykonawcę. 

12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie na życzenie Zamawiającego świadectwa jakości 

na odebrane paliwa. 

13. Olej napędowy i benzyna bezołowiowa 95 muszą spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1680) oraz norm PN – EN 590, PN - EN 228. 


