
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 22.11.2018 r. 

Sygn:PN-01-1/2018 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa do samochodów 

służbowych oraz maszyn eksploatowanych w Przedsiębiorstwie Usług Gminnych Sp. z o.o. w 

Pakości. W okresie trwania umowy Zamawiający planuje zakup paliwa silnikowego w ilości: 

- oleju napędowego w ilości od 90 000 do 110000  litrów, 

- benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości od 900 do 1100litrów. 

 

Ze względów organizacyjnych oraz z uwagi na brak możliwości magazynowania paliwa, 

Zamawiający zastrzega i wymaga aby stacja paliw, będąca punktem odbioru przedmiotu 

zamówienia znajdował się na terenie gminy Pakość.  

 

 

Zamawiający stosuje prawo opcji, wobec powyższego zobowiązuje się w okresie trwania 

umowy do zamówienia minimalnego zakresu zamówienia. Nie zrealizowanie pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia przewidzianego w prawie opcji nie uprawnia Wykonawcy do żadnych  

roszczeń z tego tytułu. 

Szczegółowy wykaz sprzętu stanowić będzie załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej 

załącznik nr 6 do SIWZ.  

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: 

 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw paliwa spełniającego wymogi określone 

w odpowiednich atestach jakościowych, certyfikatach na znak bezpieczeństwa, zgodne 

z kryteriami określonymi w obowiązujących przepisach oraz Polskich Normach 

ustanowionych dla danych paliw lub aprobatą techniczną o ile, dladanego paliwa nie 

ustanowiono Polskiej Normy – zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami 

technicznymi. Dostarczany olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarkiz dnia 9 października 2015r. w 

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

Standardy jakościowe oleju napędowego zostały określone w powyższym 

Rozporządzeniu i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia. 

2. Tankowanie będzie odbywać się do zbiorników zamontowanych na stałe w pojazdach 

Zamawiającego, za wyjątkiem maszyn eksploatowanych przez Zamawiającego dla 

których upoważnieni pracownicy Zamawiającego mogą tankować paliwo do kanistrów 

stanowiących wyposażenie Zamawiającego. 

Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz wykaz upoważnionych 

pracowników Zamawiającego  będzie załączony do umowy po wyłonieniu wykonawcy. 

Wykaz może być aktualizowany w ciągu całego okresu dostaw. 

3. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi odpowiednie dokumenty 

dotyczące świadectwa jakości dostarczonych paliw. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania paliw właściwych dla aktualnego 

sezonu (paliwa letnie i zimowe). 



5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni  roboczych od zawarcia umowy do 

wyposażeniaZamawiającego w dokument umożliwiający bezgotówkowe tankowanie 

pojazdówzgodnie z wykazem pojazdów, maszyn i urządzeń przekazanym przez 

Zamawiającego oraz z zawartą umową. 

6. Zamawiający wymaga, aby faktury za bezgotówkowe transakcje 

tankowania,wystawiane były przez Wykonawcę po każdym tankowaniu. 

7. Na fakturze Wykonawca winien wskazać m.in.: 

- datę tankowania 

- ilość zatankowanego paliwa, cena, wartość 

- nazwę pojazdu i nr rejestracyjny, nazwę maszyny lub urządzenia zgodnie z wykazem 

pojazdów, maszyn i urządzeń przekazanym Wykonawcy. 

- potwierdzenie wykonanego tankowania w formie podpisu pracownika Zamawiającego 

upoważnionego do tankowania. 

8.  Dodatkowo do  obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 

-Wykonawca odpowiedzialny będzie za terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, 

zgodność z warunkami technicznymii jakościowymi określonymi dla przedmiotu 

zamówienia oraz przyjmuje na siebiepełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 

dostaw, zapewnienie warunkówbezpieczeństwa oraz wymaganej przez Zamawiającego 

jakości paliw. 

-Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa. 

-Ponoszenie odpowiedzialności za szkody, straty w materiałach i sprzęcie 

spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań określonych w umowie 

w trakcie realizacji zamówienia. 

-Ponoszenie odpowiedzialności i wszelkich kosztów z tytułu strat materialnych 

powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności 

cywilnej w czasie realizacji dostaw, objętych umową. 

9. Zamawiający dokonał należytej staranności podczas sporządzania opisu przedmiotu 

zamówienia celem wyeliminowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczaneprzez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby doprowadzić do 

uprzywilejowania lubwyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, jednak 

w przypadku gdyjakikolwiek zapis, który może wskazywać powyższe został pominięty 

przezZamawiającego podczas sporządzania OPZ informuję, że celem owego zapisu nie 

jestuprzywilejowanie konkretnego Wykonawcy i w takim przypadku należy 

zastosowaćrozwiązanie równoważne o nie gorszych parametrach niż wskazane. 

Wobec powyższego, Zamawiający informuje, że wszystkie ewentualnie występujące w 

formularzu ofertowo-cenowym wskazania znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkt, należy 

rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych 

lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), wskazaniom tym 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość 

przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „ z nazwy” 

przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane 

produkty będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 

funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do produktów określonych przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferowane przez 

wykonawcę produkty będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, 



że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, 

spoczywa na Wykonawcy.  

 

 

 


