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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Bezgotówkowy zakup paliw ciekłych oraz produktów 

pozapaliwowych i usług przy pomocy dostarczonych kart paliwowych (flotowych) na 

potrzeby eksploatacji samochodów służbowych Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia”. 

2. Szacunkowe ilości zakupu paliw ciekłych oraz produktów poza paliwowych i usług. 

L.p. Nazwa Ilość 

1. Benzyna bezołowiowa do 400 litrów/miesiąc 

2. Usługi - mycie, odkurzanie, produkty poza 
paliwowe (m.in. oleje silnikowe i smarowe, 
płyny eksploatacyjne, akcesoria i kosmetyki 
samochodowe, artykuły przemysłowe 
związane z wyposażeniem pojazdów 
dostępne na stacjach paliw) 

do 100 zł/miesięcznie 

3. Minimalne wymagania dla Wykonawcy: 

1) Minimalna ilość stacji benzynowych w Warszawie – 14 

2) Minimalna ilość stacji benzynowych w Polsce – 280 

3) Warunkiem bezwzględnym jest możliwość korzystania z „Kart paliwowych” umożliwiających 

co najmniej bezgotówkowe korzystanie z: 

a) Tankowania pojazdów w sieci stacji benzynowych danej firmy na terenie Warszawy i 

obszarze Polski przez cały okres trwania umowy; 

b) Usługi - Mycie, odkurzanie; 

c) Produktów pozapaliwowych (m.in. oleje silnikowe i smarowe, płyny eksploatacyjne, 

akcesoria i kosmetyki samochodowe, artykuły przemysłowe związane z wyposażeniem 

pojazdów dostępne na stacjach paliw). 

4. Wykonawca do dnia 2016-10-27 na własny koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego trzy 

aktywne karty paliwowe (flotowe) umożliwiające dokonywanie transakcji bezgotówkowych w 

ww. zakresie od dnia 2016-10-31. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości Kart o jedną.  

6. Sprzedaż paliw ciekłych, produktów pozapaliwowych i usług odbywać się będzie w sposób 

bezgotówkowy pomiędzy Wykonawcą a osobą uprawnioną z ramienia Zamawiającego do 

odbioru paliw ciekłych, produktów pozapaliwowych oraz usług wyłącznie przy użyciu 3 (trzech)  

kart paliwowych (flotowych) przeznaczonych do dokonywania transakcji bezgotówkowych  

w ww. zakresie. 
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7. Sprzedawane paliwa muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym dla paliw ciekłych, 

tj. benzyn silnikowych (bezołowiowych), określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. 

poz.1680)). 

8. Każda karta paliwowa (flotowa) służąca do bezgotówkowego zakupu paliwa oraz produktów 

pozapaliwowych i usług zostanie wyposażona w mikroprocesor lub pasek magnetyczny, a także 

zabezpieczona poufnym kodem spełniającym standardy bezpieczeństwa, który znany będzie 

jedynie użytkownikowi karty paliwowej (flotowej) oraz w okresie ważności zgodny z okresem 

obowiązywania umowy. 

9. Wykonawca umożliwi dokonywanie zablokowania karty paliwowej (flotowej) przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego lub dokona zablokowania karty we własnym 

zakresie niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zagubieniu lub kradzieży karty. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wydania duplikatu karty nieprawidłowo funkcjonującej lub w 

przypadku gdy karta zostanie utracona, w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o tym 

fakcie Wykonawcy, bez pobierania opłaty za jej ponowne wydanie. 

11. Warunki płatności: każdorazowo zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej/go 

przez Wykonawcę faktury lub rachunku za dany okres, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia 

faktury lub rachunku do siedziby Zamawiającego albo 21 dni od dnia doręczenia na adres 

email: kancelaria@csioz.gov.pl rachunku elektronicznego lub faktury elektronicznej przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku. Na fakturze lub 

rachunku Wykonawca poda ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw i usług z dnia 

dokonania transakcji. 

12. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy, przy czym transakcje bezgotówkowe 

w w/w zakresie będą realizowane od dnia 31 października 2016 roku do dnia 31 października 

2017 roku lub do wyczerpania maksymalnej ceny brutto wynikającej z umowy, w zależności od 

tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 
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