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 Załącznik nr 1 do SIWZ  

 Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów 
służbowych będących w użytkowaniu Zamawiającego, realizowana na stacjach paliw objętych 
koncesją Wykonawcy na terenie całego kraju.   
Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość zakupu paliwa w co najmniej dwóch stacjach 
paliw położonych na terenie miasta Łodzi oraz przynajmniej czterech stacjach paliw położonych  
w każdym województwie na terenie kraju, czynnych całodobowo. 
 
Kod CPV: 
Przedmiot główny:       09100000-0 – paliwa 
Przedmiot dodatkowy: 09132100-4 – benzyna bezołowiowa 
                                    09134100-8 – olej napędowy 
    09133000-0 – gaz skroplony (LPG) 
 
 
Dostawa obejmuje następujące rodzaje paliw:  

1. benzyna bezołowiowa 95, 
2. olej napędowy, 
3. gaz LPG. 

 
Szacunkowe minimalne miesięczne zapotrzebowanie na paliwa wyniesie: 

1. etylina 95 - ok. 5 100 dm3,  
2. oleju napędowego – ok. 750 dm3, 
3. gaz LPG – ok. 700 dm3 

 
1. W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie, na którą 

Zamawiający nie ma wpływu, a wynika ona z niemożliwej do przewidzenia ilości poboru paliw. 

2. Dostarczane paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz normy PN-EN 228+A1:2017-
06 i PN-EN 590+A1:2017-06 oraz w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2016 poz. 540). 
Wykonawca przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde 
żądanie Zamawiającego.   
Normy te określają standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech 
przedmiotu zamówienia.  

3. Stacje paliw Wykonawcy 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). 
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4. Dostawa paliw będzie polegać na sukcesywnym (uzależnionym od potrzeb Zamawiającego) 
tankowaniu paliwa do zbiorników pojazdów służbowych, będących w użytkowaniu 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca winien zaproponować Zamawiającemu możliwości wykorzystania przez niego kart 
paliwowych w dwóch możliwościach: z ustalonym limitem miesięcznym na karcie lub bez limitu. 

6. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć zakres i wielkość przedmiotu 
umowy do 50% jej wartości w ramach prawa opcji. Zwiększenie wielkości umowy może 
nastąpić w przypadku konieczności dalszego zapewnienia dostawy paliwa do pojazdów 
służbowych Urzędu Miasta Łodzi wynikającego z potrzeb Zamawiającego.   
O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający w formie oświadczenia woli pisemnie 
powiadomi Wykonawcę. 

7. Miejsce wykonania: stacje paliw Wykonawcy 

8. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia podpisania umowy (lecz nie 
wcześniej ni ż od dnia 01.01.2018 r.) do dnia 31.12.2018 r.  

 
 
 


