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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup paliw płynnych na stacjach 

paliwowych: benzyny bezołowiowej 95 oktanowej; oleju napędowego ON, 

akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania pojazdów i 

maszyn, umożliwienie uiszczania opłat autostradowych, usługa mycia 

samochodów w obrocie bezgotówkowym, z wykorzystaniem elektronicznych 

kart flotowych na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego 

Ośrodka Rozwoju Technologii. 

2. Szacowana roczna ilość zamówienia: 

a) olej napędowy letni/zimowy ON – 24 000 l (litrów); 

b) benzyna bezołowiowa PB 95 – 350 l (litrów); 

3. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w 

przedmiocie zamówienia, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu 

umowy;  

b) posiadania stosownych zezwoleń i koncesji; 

c) dysponowania niezbędnym potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do realizacji przedmiotu umowy; 

d) realizacji przedmiotu umowy w oparciu o posiadaną koncesję na 

obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz.U. z 

2020 r., poz. 833); 

4. Wykonawca umożliwi zapłatę kartą flotową w szczególności za: 

a) zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania pojazdów i 

maszyn tj. oleju silnikowego i przekładniowego, płynów oraz olei do 

maszyn i urządzeń,  płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, 

polepszaczy do ON zimowych, świec, bezpieczników, żarówek, piór 

wycieraczek itp.  

b) usługi mycia samochodu, wg obowiązującego cennika Wykonawcy,  

c) opłaty autostradowe, wg stawek obowiązujących na danym odcinku 

autostrady, 

d) zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego do 

silników Diesla.  

5. Wykonawca umożliwi również zakup oleju napędowego ON oraz benzyny 

bezołowiowej Pb 95 do kanistrów Zamawiającego na stacjach na terenie 

Wrocławia wskazanych przez Wykonawcę.  

6. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone odpowiednio w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. (Dz. U. z 2015 

poz. 1680) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych i 

odpowiadać: 

- Normie PN-EN 228 - Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna 

bezołowiowa. Wymagania i metody badań (lub równoważne); oraz 
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- Normie PN-EN 590 - Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje 

napędowe. Wymagania i metody badań (lub równoważne).  

Uwaga: Wymagane będzie zobowiązanie się Wykonawcy do 

okazywania świadectwa jakości sprzedawanej benzyny lub oleju 

napędowego na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. 

7. Tankowania paliw odbywać się będą bezpośrednio do baków samochodów 

należących do Zamawiającego oraz do kanistrów o poj. od 5 l (litrów) do 

1200 l (litrów). 

8. Zapłata należności za tankowanie na stacjach paliw bezpośrednio do 

baków samochodów należących do Zamawiającego, do kanistrów oraz 

zakup innych towarów i usług wymienionych w pkt. 1 i 4 następować 

będzie przy użyciu elektronicznych kart flotowych, zabezpieczonych 

kodem PIN wystawionych na Zamawiającego. Zakup paliwa będzie się 

odbywać sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb 

Zamawiającego. 

9. Zapłata za zakup paliwa oraz towarów i usług wymienionych w pkt 1 i 4 

następować będzie po cenach obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy 

w dniu zakupu pomniejszonych o stały upust wskazany przez Wykonawcę 

w ofercie. 

10. Zapłata opłaty autostradowej będzie następować wg stawek 

obowiązujących na danym odcinku autostrady.  

11. Wskazana w punkcie 2 wartość jest jedynie prognozowanym 

zapotrzebowaniem Zamawiającego na paliwa w okresie realizacji umowy. 

Z tytułu wykorzystania mniejszych ilości paliwa niż wskazanej w pkt 2, 

Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego. Minimalna i maksymalna wartość paliw, towarów i usług, 

które zostaną nabyte na podstawie umowy, zostały określone w IPU. 

12. Wykonawca wyda Zamawiającemu w cenie oferty 6 szt. elektronicznych 

kart flotowych w terminie wskazanym w ofercie licząc od daty podpisania 

umowy, z możliwością zwiększenia (bez dodatkowych opłat) ilości do 10 

szt. (obejmujących wszystkie usługi). Za wydanie, użytkowanie, wymianę 

kart nie będzie pobierana dodatkowa opłata. 

13. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zablokowania karty w 

razie konieczności. 

14. Wykonawca na poczet zabezpieczenia płatności nie będzie pobierał 

kaucji, ani innego zabezpieczenia. 

15. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą za 

faktycznie zakupione przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej 

Pb 95 i oleju napędowego ON oraz pozostałych akcesoriów, materiałów i 

usług, na podstawie faktur VAT. 

16.  Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupywanego paliwa i 

akcesoriów z podaniem:  

a) numeru karty flotowej,  

b) daty zakupu,  



Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
Nr KRS: 0000850580 
 

 

Strona 3 z 3 
 

c) miejsca zakupu,  

d) ilości zakupionego paliwa lub ilości zakupionych innych produktów 

i usług,  

e) ceny brutto za 1 litr paliwa lub ceny jednostkowej innych 

produktów i usług, 

f) przedstawionej w ofercie wielkości upustu w %, wartości zakupu.  

17. Wykonawca każdorazowo do faktury będzie dołączał zestawienie jak w 

pkt 16 w formie tradycyjnej oraz w pliku umożliwiającym jego edycję na 

adres mail: natalia.czyzowicz@port.lukasiewicz.gov.pl.  


