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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zadanie: „Dostawa paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów 

służbowych realizowana bezgotówkowo przy użyciu kart flotowych”: 

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowy zakup (przy użyciu karty flotowej) 

paliwa, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz 

akcesoriów samochodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, tj.:  

1) oleju napędowego,  

2) benzyny bezołowiowej 95,  

3) benzyny bezołowiowej 98, 

4) materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych (maksymalna wartość 

dostawy materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów w okresie trwania umowy wynosić 

będzie  

do 7 % sumy wartości brutto oleju napędowego i benzyny), tj.:  

• olejów silnikowych,  

• płynów: do spryskiwaczy  letnich i zimowych, do układu chłodzenia, do układu 

wspomagania, płynów uszlachetniających do oleju napędowego zabezpieczających 

przed zamarzaniem, płynów do czyszczenia i konserwacji tapicerki oraz 

zewnętrznych elementów samochodu, środków do czyszczenia i konserwacji tworzyw 

wnętrza  

i zewnętrznych elementów samochodu itd.,  

• żarówek samochodowych, odświeżaczy powietrza oraz innych akcesoriów i środków 

czystości (np.: gąbki, ściereczki, skrobaczki do szyb, pióra do wycieraczek). 

na stacjach paliwowych na terenie całego kraju (ze szczególnym uwzględnieniem miasta 

Wrocław i stacji znajdujących się w odległości nie przekraczającej 15 km (odległość 

liczona drogą publiczną) od Arboretum Wojsławice), zgodnie z poniższą tabelą:  

Zakup paliwa na karty flotowe 

Nazwa 

jednostki 

Uniwersytetu  

Wrocławskiego 

Ilość oleju 

napędowego 

Ilość benzyny 

bezołowiowej 95 

Ilość benzyny 

bezołowiowej 98 

Dział Transportu 

Ogród 

Botaniczny 

Instytut 

Geografii  

i Rozwoju 

Regionalnego 

Instytut Nauk 

Geologicznych 

szacunkowo 

maksymalnie do 

12 000 litrów 

szacunkowo 

maksymalnie do 9 000 

litrów 

szacunkowo 

maksymalnie do 5 000 

litrów 

 

2. Wskazane powyżej paliwa dostarczane Zamawiającemu odpowiadać muszą wymaganiom 

jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 9 października  

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

ze zm.), zgodnie z normą PN-EN 228 lub równoważne oraz PN-EN 590 lub równoważne. 

 
3. Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla 

stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. 
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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 ze zm.). 

 

4. Cena paliwa będzie odpowiadać cenom obowiązującym na stacji paliw w dniu zakupu 

(tankowania) z uwzględnieniem upustu / marży (zgodnie z ofertą Wykonawcy)  

w wysokości ………….% ceny detalicznej (brutto) od 1 litra paliwa (bez względu na jego 

rodzaj). 

 

5. Podane ilości paliwa (bez względu na jego rodzaj) oraz przewidywana kwota na artykuły 

pozapaliwowe (wg danych wskazanych w tabeli powyżej) są wielkościami orientacyjnymi, 

szacowanymi na podstawie zużycia w roku poprzednim oraz przewidywanego 

zapotrzebowania na okres 24 miesięcy i mają one jedynie charakter informacyjny. 

Zamawiający zastrzega, iż wyżej wskazane ilości są ilościami maksymalnymi, jakie 

Zamawiający planuje zakupić. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż w trakcie trwania 

niniejszej umowy wykorzysta co najmniej 60% wartości brutto przedmiotu zamówienia 

wskazanego w § 4 ust. 1 umowy (tj. Załącznika nr 4 do SWZ). Pozostałe 40% wartości 

brutto przedmiotu zamówienia (wskazanej w § 4 ust. 1 umowy, tj. Załącznika nr 4 do 

SWZ) zostanie wykorzystane w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego 

bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu,  

w tym kar, odszkodowań lub innych należności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu aplikacji, dzięki której 

Zamawiający będzie miał możliwość do samodzielnej obserwacji bieżącego stanu 

zamówień w okresie umowy. W sytuacji braku możliwości udostępnienia Zamawiającemu 

przez Wykonawcę takiej aplikacji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

pisemnego poinformowania Zamawiającego o przekroczeniu 80% podanych w ust. 1 ilości 

paliwa (osobno dla każdego rodzaju) bądź o przekroczeniu 80% wartości brutto umowy 

wskazanej w § 4 ust. 1 (w zależności, która okoliczność nastąpi pierwsza). 

 

7. Zakup paliwa do pojazdów polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do 

zbiorników samochodów Zamawiającego przez posiadacza karty flotowej wystawionej na 

samochód służbowy Uniwersytetu Wrocławskiego.  

8. Dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych realizowana będzie sukcesywnie,  

w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, wynikających z jazd lokalnych na 

terenie Wrocławia, jazd na trasie: Wrocław-Wojsławice oraz odbywania wyjazdów 

służbowych po kraju, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem kart 

flotowych, umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych; 

9. Karty flotowe umożliwiające bezgotówkowy zakup paliw, materiałów eksploatacyjnych  

i akcesoriów samochodowych na wskazanych przez Wykonawcę w Załączniku do umowy 

na stacjach paliw i zabezpieczone numerem PIN, zostaną wydane Zamawiającemu  

w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego u Wykonawcy 

pisemnych wniosków o wydanie kart flotowych. 

10. Zamawiający w chwili obecnej dysponuje 10 samochodami służbowymi. Strony 

dopuszczają zmianę ilości oraz rodzaju pojazdów Zamawiającego uprawnionych do 

tankowania paliw oraz zakupów materiałów eksploatacyjnych; 

 

11. Każda z kart flotowych będzie wystawiona na numer rejestracyjny pojazdu. Ilość kart 

flotowych jest uzależniona od ilości pojazdów Zamawiającego objętych umową. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia na wniosek Zamawiającego nowych kart 

paliwowych dla pojazdów, które wejdą w skład taboru Zamawiającego w trakcie realizacji 

umowy; 

12. Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliw w stacjach paliwowych będących  

w dyspozycji Wykonawcy, na obszarze całego kraju oraz poza jego granicami (jeżeli 

wykonawca dysponuje stacjami paliwowymi poza granicami kraju), zależnie od miejsca 

wystąpienia potrzeb uzupełniania paliwa, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wrocław 

oraz stacji znajdujących się w odległości nie przekraczającej 15 km (odległość liczona 
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drogą publiczną) od Arboretum Wojsławice. Wykaz stacji paliwowych będących  

w dyspozycji Wykonawcy, na których Zamawiający może realizować przedmiot umowy 

będzie stanowić załącznik do umowy. 

13. Tankowanie paliw odbywać się będzie tylko do zbiorników w pojazdach Zamawiającego, 

których wykaz będzie załącznikiem do umowy. Nie dopuszcza się tankowania w inne 

zbiorniki lub kanistry; 

14. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 

 

15. Szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych kierowców na 

karty flotowe zamieszczane są w załączniku przekazywanym z każdą fakturą zbiorczą. 

    Załącznik do faktury będzie zawierać:  

• nazwy zakupionych produktów, 

• numery kart flotowych, na które dokonano zakupów, 

• numery rejestracyjne pojazdów, 

• numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje, 

• daty transakcji, 

• ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, 

• wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług), 

• ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług, 

• wartość poszczególnych transakcji brutto i ich sumę, 

• stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient wymaga od 

swoich kierowców podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych). 

 

16. Ceną zakupu 1 litra paliwa będzie cena obowiązująca na danej stacji paliw w dniu zakupu 

z uwzględnieniem opustu/marży – zgodnie z ofertą Wykonawcy. Ceną zakupu materiałów 

eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych będzie aktualna cena w dniu zakupu na 

stacji paliwowej będącej w dyspozycji Wykonawcy. 

 

17. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i częściowych i wymaga 

złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.  

 


