Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa paliw płynnych, smarów, płynów
eksploatacyjnych, wybranych akcesoriów oraz drobnych usług na potrzeby środków
transportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemie bezgotówkowym, na
podstawie kart magnetycznych lub procesorowych przez okres 36 miesięcy.
2. Miejscem odbioru paliw (tankowania) będą stacje paliwowe Wykonawcy rozłożone na
terenie całej RP w promieniu max 100 km jedna od drugiej. Wykonawca musi posiadać
minimum 2 stacje w każdym z niżej wymienionych miast z czego co najmniej jedna musi
posiadać myjnię:
 Warszawa
 Łódź
 Rzeszów
 Lublin
 Poznań
 Katowice
 Kraków
 Białystok
 Szczecin
 Gdańsk
 Wrocław
 Bydgoszcz
3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo ( w litrach) w okresie 36 miesięcy:
benzyna Pb-95

453000

Benzyna Pb-98

200 000

olej napędowy ON

399000

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zakupu paliw płynnych
wielkości podanego wyżej szacunku w okresie trwania umowy.
Dostawca zobowiązany jest przy złożeniu oferty do zaoferowania rabatu wyrażonego w
procentach od przykładowych, realnych cen rynkowych paliw wskazanych w formularzu
ofertowym, przy czym rabat ten nie może być niższy niż 1,5% .
Rabat będzie dotyczył zarówno cen paliw jak i akcesoriów oraz usług.
4. Oferowane paliwa 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. Nr 1680) oraz wymagania określone w
aktualnych Polskich Normach.
5. Sposobem realizacji transakcji będą karty elektroniczne magnetyczne lub procesorowe.

6. Dostawca dostarczy bezpłatnie do Siedziby Zamawiającego karty flotowe w ilości 1200
sztuk.
7. Karty flotowe będą opatrzone kolejno następującymi numerami seryjnymi oraz będą
kolejno posortowane.
8. Karta będzie wystawiona na okaziciela i sposobem autoryzacji karty będzie kod PIN.
9. Karty flotowe będą umożliwiały tankowania wszystkich oferowanych rodzajów paliwa
płynnego służącego do zasilania pojazdów samochodowych.
10. Poza paliwami karty flotowe muszą umożliwiać zakup materiałów eksploatacyjnych oraz
świadczenie drobnych usług związanych z bieżącą eksploatacją środków transportu,
obejmuje w szczególności:
a) zakup:
 olejów silnikowych;
 płynów chłodzących;
 płynów do spryskiwaczy;
 płynów hamulcowych;
 dodatków uszlachetniających do paliwa;
 żarówek, bezpieczników;
b) korzystanie z usług:
 myjni automatycznej (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo
do korzystania z myjni poza siecią Wykonawcy)
 odkurzacza ręcznego;
 kompresora;
c) Oraz W przypadku wystąpienia konieczności zakupu akcesoriów
związanych z bieżącą eksploatacją środków transportu, Zamawiający może
dokonać zakupu w szczególności :
 apteczek;
 gaśnic;
 wycieraczek szyb;
 kabli rozruchowych;
 linek holowniczych;
 rękawic roboczych;
 skrobaczek, szczotek, gąbek;
 odmrażaczy do zamków;
 narzędzia proste tj.: śrubokręt, klucz płaski, kombinerki, etc.
 zestawy naprawcze tj.: uszczelniacz do kół, klej, opaski zaciskowe etc.
 ramek do tablic.
koszt zakupów akcesoriów i usług poza paliwami szacuje się na ok. 10% wartości
zamówienia.
11. Karta musi technicznie umożliwiać dzienne limitowanie zakupów. Limitowanie musi
dawać możliwość ograniczenia ilości zakupów w danym okresie czasowym.
 pod względem ilości pobranego paliwa – do 200 litrów dziennie,
 limit wartości na zakupy innych towarów i usług – do 200 PLN miesięcznie
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany powyższych limitów, w przypadkach gdy
system rozliczeniowy techniczne nie jest w stanie zapewnić wprowadzenia powyższych

ograniczeń. Jednocześnie Dostawca musi zapewniać inną metodę finansowo i
funkcjonalnie równorzędną, która zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
12. W przypadku gdy wynikiem postępowania będzie zawarcie umowy z dotychczasowym
Wykonawcą tj. PKN ORLEN, dopuszcza się możliwość korzystanie z posiadanych kart
paliwowych zgodnie z ich terminem ważności. Niemniej w takim przypadku zapis o
wymogu nieodpłatnego dostarczenia 1200 nowych kart jest obowiązujący.
13. Po zatankowaniu paliwa osoba pobierająca paliwo jako potwierdzenie zawarcia transakcji
otrzyma dowód wydania zawierający informacje tj.:
 Numer dowodu wydania
 Data transakcji
 Godzina transakcji
 Pełny stan licznika przy tankowaniu (podany przez użytkownika)
 Rodzaj zatankowanego paliwa
 Ilość zatankowanego paliwa
 Wartość transakcji
14. Na podstawie danych uzyskanych z transakcji ani samochód, ani osoba pobierająca
paliwo nie mogą być skojarzone z instytucją Zamawiającego przez obsługę stacji.
15. Przy każdej transakcji wymagane jest podanie informacji o przebiegu samochodu
tankowanego.
16. Warunki dotyczące rozliczeń:
 Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, za który Strony przyjęły miesiąc
kalendarzowy, Wykonawca wystawi fakturę zbiorczą z tytułu realizacji Umowy.
 Wykonawca wraz z fakturą zbiorczą za dany miesiąc dostarczy zbiorczy raport
transakcji zawierający następujące dane:
o Numer stacji, na której została użyta karta;
o Data transakcji;
o Godzina transakcji;
o Przedmiot transakcji;
o Numer rejestracyjny samochodu tankowanego;
o Rodzaj zatankowanego paliwa;
o Ilość zatankowanego paliwa;
o Wartość transakcji.
 Rozliczenie dostaw paliw płynnych, materiałów eksploatacyjnych oraz
świadczenia usług dokonywane będzie w okresach rozliczeniowych trwających: od
01 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
 Wykonawca będzie wystawiał zbiorcze faktury VAT po zakończeniu okresu
rozliczeniowego, nie później jednak niż w terminie 10 dni kalendarzowych po
upływie ostatniego dnia poprzedniego okresu rozliczeniowego.
 Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury.
 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury w terminie 3 dni roboczych
od daty wystawienia faktury.
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17. Szczegółowy wykaz transakcji będzie wysyłany droga elektroniczna w postaci pliku .xls
na wskazany adres nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.
18. Wykaz transakcji będzie zawierał następujące dane:
 Nr dowodu wydania;
 Data transakcji;
 Godzina transakcji;
 Przedmiot transakcji;
 Numer rejestracyjny samochodu tankowanego;
 Pełny stan licznika przy tankowaniu;
 Rodzaj zatankowanego paliwa;
 Ilość zatankowanego paliwa;
 Wartość transakcji brutto;
 Wskazanie stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje.
19. W przypadku utraty, kradzieży lub zagubienia karty, Zamawiający powiadomi
telefonicznie bądź mailowo Wykonawcę o zaistniałym fakcie. Wykonawca zobowiązany
będzie do bezzwłocznego zablokowania karty wskazanej przez Zamawiającego.
20. Zamawiający z chwilą zgłoszenia kradzieży lub zagubienia karty Wykonawcy nie ponosi
odpowiedzialności za zakupy dokonane przez osoby nieuprawnione.

