OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV:
09100000-0 - paliwa
091344100-8 – olej napędowy
09132100-4 – benzyna bezołowiowa
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup w trybie bezgotówkowym na podstawie kart
flotowych do samochodów służbowych Centralnego Ośrodka Informatyki:
1.1 paliw płynnych tj.: benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego (ON), (zwanych
dalej „paliwami”)
Szacowana ilość :
 benzyna bezołowiowa PB 95 - 46640 litrów;
 olej napędowy (ON) - 35040 litrów;
Powyższe ilości są danymi szacunkowymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego.
1.2 innych produktów związanych z obsługą samochodów służbowych, oferowanych przez
stacje benzynowe tj.:
 olejów silnikowych,
 płynów eksploatacyjnych,
 żarówek,
 wycieraczek,
 bezpieczników.
(zwanych dalej „innymi produktami”)
1.3 usługi mycia samochodów służbowych.
1.4 możliwość ponoszenia przez Zamawiającego opłat autostradowych na podstawie kart
flotowych1.
Szacunkowy koszt zakupu innych produktów oraz usługi mycia samochodów nie będzie
przekraczała 33 000,00 zł brutto (jest to wartość szacunkowa i nie stanowi zobowiązania
Zamawiającego).
Szacunkowy koszt opłat autostradowych na podstawie kart flotowych nie przekroczy kwoty
2 500,00 zł brutto (jest to wartość szacunkowa i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego).
2. Zakup paliw, innych produktów oraz usługi mycia samochodów będzie realizowany,
każdorazowo w formie transakcji bezgotówkowej przy użyciu kart flotowych.
3. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy muszą spełniać 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. z 2015r. poz. 1680) oraz
odpowiednio norm PN-EN 228:2013-04, PN-EN 590:2013-12.
4. Stacje paliw muszą spełniać wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki 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 2014
r., poz. 1853).
II. Wymagania dotyczące kart flotowych
1

Kryterium oceny ofert - dotyczy jeśli Wykonawca oferuje podaną funkcjonalność.

1. Wykonawca bez pobierania opłaty dostarczy i wyda Zamawiającemu karty flotowe (dalej
zwane „kartami”) umożliwiające bezgotówkowy zakup paliw, innych produktów oraz usługi
mycia samochodów na stajach paliw, w ilości 21 szt. kart przypisanych do poszczególnych
samochodów Zamawiającego oraz 2 szt. kart przypisanych do Zamawiającego bez wskazania
samochodu.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu aktywne karty wraz z kodami PIN w
terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Dostarczone karty nie będą objęte
programami lojalnościowymi.
3. Wykonawca przekaże pisemną instrukcję z zakresu posługiwania się kartami.
4. Koszty związane z wydaniem i obsługą kart w całym okresie realizacji zamówienia ponosić
będzie Wykonawca.
5. Karty będą przyporządkowane do konkretnych samochodów z uwzględnieniem numerów
rejestracyjnych każdego pojazdu. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN i musza być
ważne przez cały okres obowiązywania umowy.
6. W przypadku zmiany samochodów służbowych, zwiększenia lub zmniejszenia ich ilości,
Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu dodatkowe karty lub bezpłatnie dezaktywuje
zbędną ilość kart. Wykonawca zobowiązuje się wydać i aktywować dodatkowe karty w
terminie 10 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia.
7. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu przez Zamawiającego jej
utraty, kradzieży lub zniszczenia. Blokada karty odbywać się może poprzez telefoniczne
zgłoszenie (potwierdzone faksem lub e-mailem), na całodobowej infolinii lub poprzez stronę
internetową - portal dedykowany do konkretnego klienta. Wykonawca zobowiązuje się do
unieważnienia zablokowanej karty oraz bezpłatnego wydania i dostarczenia nowej aktywnej
karty w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia utraty karty.
8. Zamawiający z chwilą zgłoszenia utraty karty nie ponosi odpowiedzialności za zakupy
dokonane przez osoby nieuprawnione na podstawie tej karty.
III. Zasady realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż
od dnia 01 czerwca 2019 roku.
2. Zakup paliw innych produktów oraz usługi mycia samochodów będzie odbywał się według
rzeczywistego zużycia.
3. Zamawiający wymaga, aby stacje paliw były czynne, na terenie całego kraju, całodobowo, 7
dni w tygodniu, przez cały rok.
4. Paliwa będą tankowane tylko do stałych zbiorników paliwa w samochodach służbowych
Zamawiającego.
5. Wykaz samochodów uprawnionych do korzystania z kart zostanie załączony do umowy w dniu
jej podpisania. Wykaz ten będzie aktualizowany w przypadku zmiany lub zakupu nowych
samochodów w całym okresie obowiązywania umowy.
6. Osoba uprawniona dokonująca zakupu na stacji paliw otrzyma każdorazowo pisemne
potwierdzenie warunków zakupu w formie paragonu lub innego dokumentu.
7. Wykonawca udziela stałego rabatu na zakup paliw oraz stałego rabatu na zakup innych
produktów i usługi mycia samochodów w okresie obowiązywania umowy.
8. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdorazowy zakup paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie
zatankowanego paliwa oraz ceny paliwa obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej
stacji) w danym dniu, pomniejszonej o kwotę stałego rabatu, o którym mowa w pkt 7.
9. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup innych produktów oraz usług mycia
samochodów będzie wynikać z ilości faktycznie zakupionych innych produktów i ilości
zrealizowanych usług mycia samochodów na danej stacji w danym dniu, pomniejszonych o
kwotę stałego rabatu, o którym mowa w pkt. 7.

10. Wykonawca gwarantuje możliwość tankowania samochodów służbowych Zamawiającego na
co najmniej 400 stacjach paliw, rozmieszczonymi na terenie Polski w tym:
 co najmniej 1 stacją paliw na obszarze administracyjnym każdego miasta posiadającego
status miasta wojewódzkiego;
 co najmniej 10 stacjami paliw na obszarze administracyjnym miasta stołecznego Warszawy;
 co najmniej 1 stacją paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niż 7 km
od siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy Aleje Jerozolimskie 132-136,
02-305 Warszawa, liczonej najkrótszą droga publiczną umożliwiająca dojazd do tej stacji;
11. Karty muszą umożliwiać łączny zakup paliw na każdej stacji z osobna.

Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Umowie.

