
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, kosmetyków samochodowych oraz 

usług myjni automatycznej w systemie bezgotówkowym do samochodów 

służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie w latach 2021-

2023. 

 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, 

kosmetyków samochodowych oraz usług myjni automatycznej w systemie 

bezgotówkowym do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii w Olsztynie w latach 2021-2023. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w postaci świadczeń cząstkowych sprzedaży  

i tankowania w ilościach pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego. 

3. Sprzedaż paliw odbywać się będzie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart 

wydanych przez Wykonawcę na cały okres trwania umowy. Karty wystawiane będą 

bezpłatnie, również w przypadku konieczności wystawienia nowej karty. Karty winne 

być zabezpieczone kodem dostępowym i umożliwiać niezwłoczne zablokowanie  

w przypadku kradzieży lub niewłaściwego użytkowania. Karta zawierać będzie m.in. 

numer rejestracyjny pojazdu oraz termin ważności. 

4. Osoby dokonujące tankowania będą otrzymywały dowody potwierdzające zakup 

paliwa.  

5. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować co najmniej sześcioma stacjami paliw  

w granicach administracyjnych miasta Olsztyn z możliwością skorzystania z usług 

myjni automatycznej (minimum 3 stacje powinny posiadać możliwość skorzystania  

z usług myjni automatycznej). 

6. Zakup paliw płynnych dokonywany będzie po cenach aktualnych, obowiązujących na 

danej stacji paliw należącej do Wykonawcy w momencie zakupu. 

7. Przedmiot zamówienia obejmuje możliwość zakupu innych produktów niezbędnych do 

utrzymania i konserwacji pojazdów (materiały eksploatacyjne, kosmetyki 

samochodowe) oraz usług myjni – w zależności od potrzeb. Akcesoria oraz usługi myjni 

nie zostały uwzględnione w formularzu oferty i nie podlegają ocenie. Cenami za te 

produkty będą aktualne ceny obowiązujące na stacji Wykonawcy w chwili zakupu. 

8. Zakup paliw, materiałów eksploatacyjnych, kosmetyków samochodowych oraz usług 

myjni rozliczane będą nie częściej niż 2 razy w miesiącu (od 1-go do 15 – go dnia 

miesiąca  

i od 16 – go do ostatniego dnia miesiąca). 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia Zamawiającemu, za dany okres 

rozliczenia, faktury VAT wraz z następującymi informacjami: 

1) data i miejsce zakupu, 

2) rodzaj paliwa, 

3) ilość zakupionego paliwa, 

4) nr rejestracyjny samochodu, 

5) cena jednostkowa paliwa w dniu zakupu (na dystrybutorze), 

10. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. 

Tankowania będą odbywały się bezpośrednio do pojazdów służbowych Zamawiającego.  



11. Liczba samochodów, którymi dysponuje Zamawiający – 12 sztuk (3 samochody na 

benzynę bezołowiową, 9 samochodów na olej napędowy, w tym jeden samochód inny 

niż osobowy o masie do 3,5 tony). 

12. Ilość pojazdów Zamawiającego może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. 

13. Szczegółowy wykaz pojazdów zostanie dostarczony przez Zamawiającego przy 

podpisaniu umowy.   

14. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwa spełniające wymagania jakościowe 

określone w rozporządzeniu Ministra gospodarki z dnia 9 października 2015 r.  

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

z późn. zm.)  

15. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do okazania 

świadectwa jakości sprzedawanej benzyny lub oleju napędowego. 

16. Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa 

Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

Energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) 

17. W okresie realizacji umowy, Zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości 

szacunkowej: 

 

18. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego  

z tytułu zakupu mniejszej ilości paliw płynnych niż określonych w pkt 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

 

Szczegółowy opis 

 

j.m. 

Szacunkowa 

ilość roczna  

Okres 

realizacji 

Szacunkowa ilość 

zakupu paliwa w 

okresie 

obowiązywania 

umowy 

1.  Zakup 

paliwa 

Benzyna 

bezołowiowa Pb 95 / 

Pb 98 

(samochody 

osobowe) 

Litr 3100 
24 m-ce 

6200 

2.  Olej napędowy  Litr 5940 11880 


