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Załącznik nr 1 do specyfikacji 
 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 
 

1) Przedmiotem zamówienia jest powtarzający się zakup paliw ciekłych (Pb 95, ON) do 

samochodów służbowych eksploatowanych przez Małopolski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia (Zamawiającego).  

2) Dostawa paliw polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do samochodów 

będących w posiadaniu Zamawiającego w sieci firmowych stacji paliw Wykonawcy na 

obszarze całej Polski. 
3) Paliwa muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

(Dz.U 2016 poz. 1928 z późn zm). 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy okazania certyfikatu 

jakości paliwa oraz źródła jego pochodzenia. 

5) Stacje paliw winny rozliczać zakup paliwa w formie bezgotówkowej z zastosowaniem 

systemu flotowego przy użyciu kart wydanych przez Wykonawcę. 

6) Karty, określone w pkt 5 winny być zabezpieczone kodem PIN. 

7) Wykonawca wyda Zamawiającemu nieodpłatnie 6 sztuk kart paliwowych ważnych przez 

okres realizacji umowy.  

8) W przypadku wycofania samochodu z eksploatacji karta wydana do tego samochodu 

zostanie zwrócona w terminie 14 dni roboczych od daty wycofania pojazdu. 

9) W przypadku zakupu samochodu, zostanie wystawiona nieodpłatnie karta paliwowa na  

nr rejestracyjny wskazany przez Zamawiającego. 

10) Karty zostaną wydane na dany samochód. Na kartach wytłoczony (umieszczony) będzie 

jego numer rejestracyjny. 

11) Stacje paliw winny umożliwić zatankowanie paliwa osobie niepełnosprawnej. 

12) Prognozowane zużycie paliwa: 

a) Benzyna bezołowiowa – około 11 000 litrów rocznie x 3 lata = 33 000 litrów. 

b) Olej napędowy– około 2 400 litrów rocznie x 3 lata = 7 200 litrów. 

Podana wyżej ilość litrów paliwa w skali jednego roku jest jedynie wartością szacunkową i 

zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu prognozowanych ilości. 

13) Podstawą rozliczenia przeprowadzonych transakcji będzie wydruk zestawień transakcji. 

14) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania na każdym etapie realizacji umowy 

dostarczenia Koncesji na obrót paliwami wystawionej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220). 


