
Załącznik nr 1. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów służbowych  należących 

do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w systemie bezgotówkowym przy użyciu elektronicznych kart 

paliwowych. Przewidywana ilość zakupu paliwa w trakcie trwania umowy wynosi do 17 000 litrów,  

z czego: 

− olej napędowy – 4 420 litrów, 

− benzyna Pb95 – 8 720 litrów, 

− gaz LPG – 3 860 litrów. 

2. Zamawiający posiada, zgodnie z załącznikiem nr 2, 22 pojazdów służbowych. 

3. Miejscem odbioru paliw (tankowania) będą stacje paliw Wykonawcy. 

4. Karty flotowe będą zabezpieczone kodem PIN i przypisane indywidualnie do każdego samochodu 

osobowego Zamawiającego. 

5. Lista samochodów osobowych Zamawiającego uprawnionych do tankowania jest załącznikiem do 

umowy. 

6. Wykonawca gwarantuje jakość paliwa spełniającą kryteria i wymagania jakościowe określone  

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

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

7. Każda transakcja powinna być potwierdzona dokumentem z następującymi informacjami: 

• Data zakupu, 

• Miejsce zakupu paliwa, 

• Ilość pobranego paliwa, 

• Numer rejestracyjny pojazdu, 

• Cena za 1 litr paliwa w dniu sprzedaży, 

• Łączna kwota za zakupione paliwo. 

8. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliwa będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu  

o ilość i cenę zakupionego paliwa podana na wydruku wszystkich transakcji za dany okres 

rozliczeniowy. 

9. Realizacja płatności nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

za dany okres rozliczeniowy. 

10. Zamawiający będzie płacił za paliwo cenę detaliczną z dystrybutora z dnia tankowania obowiązującą 

na danej stacji . 

11. Do każdej zbiorczej, prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający wymaga szczegółowego 

zestawienia tankowań poszczególnych samochodów osobowych, które powinno zawierać 

następujące dane: 

• Data zakupu, 

• Miejsce zakupu paliwa, 

• Ilość pobranego paliwa, 

• Numer rejestracyjny pojazdu, 

• Cena za 1 litr paliwa w dniu sprzedaży, 

• Łączna kwota za zakupione paliwo. 

12. Wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. 

13. Zamawiający przyjął podane ilości zakupu paliwa w oparciu o analizę potrzeb. Zestawienie to daje 

podstawę do wyliczenia ceny. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu 100% podanych ilości. 

Ilości te są szacunkowe i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu zmian 

ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 


