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Załącznik nr 1 do SIWZ 
NZ-ET/I/PN/02/18 

 
 

 
  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw polegająca na całodobowym, detalicznym  

zaopatrywaniu w paliwa samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych, łodzi 

ratunkowych, sprzętu przenośnego i agregatów, również przy użyciu zbiorników 

przenośnych - kanistrów, jednostek Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa na 

obszarze całego kraju, a w szczególności w miejscowościach lub ich  pobliżu (w promieniu 

do 20 km od granic administracyjnych miejscowości): Gdynia, Świnoujście, Sztutowo, 

Gdańsk - Świbno, Władysławowo, Łeba, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Dziwnów, Trzebież w 

ilości: 

 

L.p. Przedmiot zamówienia Szacunkowa ilość roczna  Łączna ilość w okresie 
trwania umowy  

1 Benzyna E-95 15 600 litrów Nie więcej niż 47 000 litrów 

2 Olej napędowy 16 600 litrów Nie więcej niż 50 000 litrów 

  

2.  Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :                                                                                                                                                                       

                       09100000- 0 - paliwa  

                       09132100-4 - benzyna 

                       09134100-8 - olej napędowy  

3.   Wykonawca, posiadający koncesję na dostawę paliw płynnych. zobowiązuje się  
      dostarczać paliwa samochodowe: olej napędowy zgodnie  z   normą PN-EU 590:2013-12  
      oraz benzynę zgodnie z normą PN-EU 228:2013-04 na potrzeby jednostek Zamawiającego  
      spełniający wymagane parametry w ilościach określonych przez Zamawiającego.  Ustala  
      się następujące limity dzienne tankowania dla poszczególnych pojazdów Zamawiającego  
      wymienionych w tabeli, § 4. pkt. 12. umowy: 

1)  Samochody osobowe – nie więcej jak 200 litrów E – 95 lub ON dziennie; 
2)  Samochody ciężarowe i dostawcze – nie więcej jak 400 litrów E – 95  i 300  
      litrów ON dziennie; 
3)  Kierownik Bazy Materiałowo - Sprzętowej w Świnoujściu – nie więcej jak 100  
      litrów E – 95  i 150 litrów ON dziennie; 
4)  W sytuacjach szczególnych (długotrwałe akcje ratownicze) przedstawiciel   
      Zamawiającego, dyżurny MRCK MSPiR lub …………………… tel. ………………………          
      powiadomienia przedstawiciela Wykonawcy, ……………………… , tel. …………….. 
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      który uruchomi procedurę zwiększenia  limitu tankowania dla wskazanych  
      pojazdów MSPiR lub rejonu prowadzenia akcji.        
 

4.  Zamawiający informuje, że podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową    
       i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupów co do ilości, ze względu na aktualne  
       potrzeby. W takim wypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz    
       odszkodowania. Podane powyżej ilości są ilościami maksymalnymi, jakie Zamawiający  

zamierza nabyć, wynikającymi z prognozowanego zapotrzebowania w okresie realizacji  
umowy i mogą ulec pomniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.  

5.   Tankowania odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb  
Zamawiającego. W przypadku wyczerpania wartości umowy, bądź upływu terminu jej  
trwania (w zależności od tego co wcześniej nastąpi), zostanie ogłoszone nowe 
postępowanie przetargowe. Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia  
i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości 
zamówienia.  

6.   Poszczególne rodzaje paliw muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu  
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla  
paliw ciekłych (Dz. U. z 23 października 2015 r. poz. 1680 wraz z późn. zm.)  

7.   Każdorazowo sprzedaż paliwa będzie dokonywana po cenie obowiązującej na danej stacji  
paliw Wykonawcy pomniejszonej o stały upust naliczany od ceny brutto. Upust ten będzie 
stały/niezmienny w czasie całego trwania umowy.      

8.   Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie  
faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości paliw. Dokonywane zakupy rozliczane  
będą 2 razy w miesiącu. Okres rozliczeniowy trwać będzie od 1-go do 15-go i od 16-go do  
ostatniego dnia danego miesiąca, w terminie siedmiu dni po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego.  Każdorazowo do faktury VAT Wykonawca dołączy dokładną ewidencję 
wykonanych transakcji, zawierającą co najmniej: datę i czas dokonania transakcji, nazwę, 
numer i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji, ilość i rodzaj paliwa, jego cenę 
jednostkową, wartość zakupu po upuście oraz wartość upustu.  

9.   Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wykonawca musi posiadać koncesję na dostawę paliw (E 95 i ON) oraz zapewnić 

możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na 

dobę  przez 7 dni w tygodniu. 

2) Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania pojazdów w trakcie wyjazdów 

służbowych na terenie kraju w stacjach należących do Wykonawcy.  

3) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu 22 karty paliwowe : 4 karty imienne, 4 karty na numer 

rejestracyjny samochodu oraz 14 kart na  okaziciela. Karta musi zawierać  

      następujące informacje: 

       - Nazwę Zamawiającego, warunkowo; 

       - Nr rejestracyjny pojazdu, a w przypadku karty imiennej imię i nazwisko lub napis   

         „Na okaziciela”; 

       - Nr karty i jej datę ważności. 

4) Termin przekazania kart – w ciągu 10 dni od podpisania umowy.  

10.  W czasie trwania umowy, w zależności od potrzeb, na formularzu Zamawiającego,  
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        Wykonawca wystąpi z wnioskiem o przekazanie dodatkowej, nieodpłatnie, karty dla  

        nowego samochodu służbowego, bądź karty imiennej dla nowego pracownika.  

        W przypadku zagubienia przez Zamawiającego karty upoważniającej do tankowania,  

        Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie duplikat karty (raz w okresie  

        trwania umowy – dotyczy każdej karty). W przypadku utraty duplikatu karty  

        Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wydanie nowej karty nie więcej niż koszt jej  

        wydruku. 
 

 

 
 
 


