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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 

Dostawa paliw  
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

1. Przedmiot zamówienia stanowi detaliczny zakup paliw płynnych na stacjach paliw 

Wykonawcy w transakcjach bezgotówkowych, za pomocą kart paliwowych dostarczonych 

przez Wykonawcę, tj.: 

 benzyny silnikowej bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, spełniającej wymagania 

określone w normie PN-EN 228+A1:2017-06/AP1, ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r., poz. 427), 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680); 

 oleju napędowego do silników diesla, spełniającego wymagania określone w normie 

PN-EN 590+A1:2017-06/AP2, ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r., poz. 427), 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 

2. Tankowanie będzie odbywać się do zbiorników paliwa znajdujących się w pojazdach 

stanowiących własność Zamawiającego.  

3. Podane w formularzu ofertowym, będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ ilości paliw, 

stanowią wielkość szacunkową. Tankowanie paliw będzie odbywać się według 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy 

środki finansowe lub ilości paliw określone w umowie nie zostaną w pełni wykorzystane do 

terminu zakończenia umowy. 

4. Sprzedaż paliwa dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw 

obowiązującego w dniu tankowania paliwa w stacji z każdorazowym uwzględnieniem 

przyznanego Zamawiającemu upustu, wskazanego w ofercie Wykonawcy. 

5. Wykonawca zapewni możliwość zakupów materiałów eksploatacyjnych, do pojazdów 

Zamawiającego, m. in.: płynów do spryskiwaczy, olejów silnikowych, żarówek, itp., a także 

akcesoriów samochodowych.  

6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość korzystania z usługi polegającej na 

korzystaniu z myjni samochodowej na stacjach paliw Wykonawcy. 

7. Przedmiot zamówienia reguluje również zasady korzystania z kart paliwowych Wykonawcy, 

a mianowicie sposób ich dostarczenia,  wymiany bądź wydania nowych kart paliwowych, 



oznaczenie sprawy:  WAT.272.1.7.2020 

Strona 2 z 2 

 

 

 

dla każdego środka transportu Zamawiającego lub imiennych kart paliwowych, 

umożliwiających bezgotówkowe tankowanie paliwa oraz możliwość zakupu materiałów 

eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych oraz korzystania z usługi polegającej na 

korzystaniu z myjni samochodowej na stacjach paliw Wykonawcy – zgodnie z zapisami 

załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy. 

8. Stacje paliw Wykonawcy muszą pracować w cyklu 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada stacje paliw, położone w odległości nie większej niż  

10 km od jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz na terenie całego kraju. 

Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego: 

a) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4,  

          61 – 625 Poznań, 

    b) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu,  

         ul. Piwonicka 19, 62 – 800 Kalisz, 

    c) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Koninie,  

         ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a, 62 – 510 Konin, 

    d) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie,  

         ul. 17 stycznia 4, 64 – 100 Leszno, 

    e) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Pile,  

         ul Motylewska 5a, 64 – 920 Piła. 

10. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty listę stacji paliw, na których istnieje 

możliwość bezgotówkowego tankowania pojazdów Zamawiającego za pomocą karty 

paliwowej. 

 


