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Załącznik Nr 1 do SIWZ MK.2370.1.2020 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych, 

realizowana w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w formie tankowania do 

zbiorników samochodów służbowych, sprzętu silnikowego oraz do kanistrów będących 

w użytkowaniu Zamawiającego.  

2. Zamawiający przewiduje, że w okresie umowy zakupi od Wykonawcy następujące ilości 

paliw płynnych: 

1) olej napędowy    - 115 000 litrów, 

2) benzyna bezołowiowa Pb95  -   15 000 litrów. 

W okresie trwania umowy określona wyżej przewidywana ilość paliwa może ulec zmianie, 

co wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. 

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U. poz.1680) oraz wymagania norm: 

1) PN-EN 590+A1 Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – 

Wymagania i metody badań. 

2) PN-EN 228+A1 Paliwa do pojazdów samochodowych - Benzyna bezołowiowa – 

Wymagania i metody badań. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości dostarczanych paliw, w przypadku 

stwierdzenia nieodpowiedniej jakości paliw, koszty stosownych badań poniesie 

Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania dostaw paliw płynnych odpowiednich 

do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwa letnie, w okresie zimowym tzw. 

paliwa zimowe a w okresie przejściowym tzw. paliwa przejściowe. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował co 

najmniej pięcioma stacjami paliw znajdującymi się w granicach administracyjnych miasta 

Łodzi i co najmniej czterema stacjami paliw w każdym województwie na terenie całego 

kraju, działającymi w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu, które zagwarantują 

tankowanie samochodów ciężkich (typu TIR).   
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7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu możliwość  

tankowania poza kolejnością w przypadku udziału pojazdu lub sprzętu w działaniach 

ratowniczo-gaśniczych.  

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wydał dla Zamawiającego bezpłatne 

elektroniczne karty paliwowe dla samochodów służbowych Zamawiającego oraz na 

okaziciela, umożliwiające bezgotówkowe tankowanie w sieci stacji będących w dyspozycji 

Wykonawcy na terenie całego kraju w ilości około 120 szt. Karty powinny posiadać 

zabezpieczenie numerem PIN oraz możliwość natychmiastowej blokady w przypadku ich 

utraty, po zgłoszeniu przez Zamawiającego (telefoniczne, faks lub e-mail). Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zamawiania dodatkowych bezpłatnych kart umożliwiających 

bezgotówkowe tankowanie w trakcie trwania umowy. 

9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu stały, bezpłatny dostęp do spersonalizowanego 

portalu internetowego umożliwiającego zarządzanie flotą, wgląd do zestawień, faktur itp. 

w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne Zamawiającego określone 

w pkt. 10.  

10. Wykaz komórek organizacyjnych Zamawiającego: 

L.p. Nazwa i adres komórki organizacyjnej Zamawiającego 

1. Komenda Miejska PSP w Łodzi, 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47 

2. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1, 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47 

3. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2, 90-401 Łódź, ul. Legionów 4 

4. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3, 90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113 

5. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4, 93-228 Łódź, ul. Ossendowskiego 1/3 

6. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 5, 93-126 Łódź, ul. Przybyszewskiego 60a 

7. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 6, 93-423 Łódź, ul. Rudzka 58/60 

8. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 7, 93-318 Łódź, ul. Strażacka 2 

9. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 8, 91-403 Łódź, ul. Tamka 10 

10. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 9, 94-225 Łódź, ul. Czołgistów 66 

11. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 10, 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 92 

12. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 11, 94-004  Łódź, ul. Retkińska 129 
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11. Każde tankowanie powinno być udokumentowane przez Wykonawcę wydaniem osobie 

tankującej „potwierdzenia zakupu”, zawierającego datę, rodzaj, ilość i wartość sprzedaży 

paliwa oraz numer rejestracyjny pojazdu.  

12. Wykonawca wystawi faktury dla każdej komórki organizacyjnej, o której mowa  

w pkt. 10, do których zobowiązany jest dołączyć w formie papierowej szczegółową 

ewidencję dokonanych transakcji zawierającą datę zakupu, rodzaj, ilość i cenę sprzedaży 

paliwa (obowiązującą na danej stacji w chwili dokonania bezgotówkowej transakcji) oraz 

numer rejestracyjny pojazdu i miejsce zakupu.  

 


