
Załącznik  nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  paliw: benzyny  i oleju napędowego. 

Szacunkowa wielkość zamówienia: 

a) benzyna bezołowiowa  95 – 13 500 litrów; 

b) olej napędowy  - 1 350 litrów. 

2. Zamawiający wymaga, aby elektroniczne karty magnetyczne do bezgotówkowego zakupu 

paliw posiadały limit litrowy lub gotówkowy.  

3. Wykonawca oferując w „Formularzu ofertowym” rodzaj karty tj. karta z limitem litrowym 

lub gotówkowym winien taki rodzaj karty dostarczyć Zamawiającemu i nie może jej 

zmienić przez cały okres trwania umowy. 

4. Zakup paliwa odbywać się będzie w obrocie bezgotówkowym  w systemie 

elektronicznych kart magnetycznych na stacjach paliw, którymi dysponuje Wykonawca, 

zlokalizowanych na terenie Polski. 

5.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia  od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 

 2022 r. 

6. W celu zagwarantowania Zamawiającemu dostępności paliwa Wykonawca powinien 

dysponować min. 50 stacjami paliw na ternie woj. śląskiego, w tym stacjami partnerskimi, 

czynnymi całą dobę przez 7 dni w tygodniu i wyposażonymi w system bezgotówkowego 

zakupu paliw. 

7. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 stacje paliw Wykonawcy akceptujące karty 

magnetyczne do bezgotówkowego zakupu paliw znajdowały się na terenie następujących 

miast: Katowice, Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Gliwice, Rybnik, Sosnowiec. 

8.  Zamawiający wymaga, aby w  każdym z miast  wymienionych  w pkt 7 znajdowała się co 

najmniej jedna stacja paliw Wykonawcy czynna całodobowo. 

9. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna stacja paliw Wykonawcy znajdowała się                   

 w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Kuratorium Oświaty w Katowicach                        

 i Delegatur Kuratorium Oświaty. 

10.  Dokładne adresy siedziby Kuratorium Oświaty w Katowicach i Delegatur: 

a)  Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice; 

b) Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44, 43-300 Bielsko-   

 Biała; 

c) Delegatura Kuratorium Oświaty w Bytomiu, ul. Antoniego Józefczaka 39, 41-902 Bytom; 

d) Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa; 

e) Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach, ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice; 

f) Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku, ul. 3-go Maja 27, 44-200 Rybnik; 

g) Delegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec. 

 

11. Wykaz samochodów służbowych uprawnionych do dokonywania zakupu paliwa na 

stacjach paliw Wykonawcy jak również pisemne wnioski Zamawiającego o wydanie 

elektronicznych kart magnetycznych zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu 

umowy. 

12. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu wykaz stacji paliw na 

terenie całego kraju na których będzie mógł tankować Zamawiający. 



13. Wykonawca bez pobierania opłaty wyda i dostarczy do Kuratorium Oświaty                      

 w  Katowicach elektroniczne karty umożliwiające bezgotówkowy zakup paliwa w ilości 

 9 kart przypisanych do poszczególnych samochodów i 2 karty na okaziciela. 

14.  Wraz z kartami Zamawiający otrzyma od Wykonawcy w oddzielnej, zamkniętej kopercie  

 numery PIN przyporządkowane dla każdej karty i umożliwiające potwierdzenie 

 dokonana zakupu. 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i aktywowania elektronicznych kart                    

 w  terminie do dnia 21 grudnia 2021 r. 

16. W przypadku zwiększenia liczby samochodów służbowych, Wykonawca bezpłatnie wyda 

 Zamawiającemu dodatkowe karty. Wykonawca zobowiązuje się wydać i aktywować 

 dodatkowe karty w terminie do14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia. 

17. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty Zamawiającego, Wykonawca 

 zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty oraz wydania bezpłatnie nowej karty                          

 i aktywowanie jej w terminie do 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia. 

18. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po telefonicznym lub e-mailowym             

zgłoszeniu przez  Zamawiającego jej utraty, kradzieży lub zniszczenia. 

19. Zamawiający z chwilą zgłoszenia utraty karty nie ponosi odpowiedzialności za zakupy 

dokonane przez osoby nieuprawnione na podstawie tej karty. 

20. Zakup paliw dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw 

 należącej do Wykonawcy w momencie zakupu. Cena jednostkowa za 1 litr paliwa nie 

 może być wyższa od ceny obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy „na dystrybutorze 

 w dniu tankowania pojazdu.” 

21. Jeżeli Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu cenowego, kwota każdej 

 faktury winna być pomniejszona o rabat wskazany w Formularzu ofertowym. 

22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliw płynnych niż 

 określono w „Zapytaniu ofertowym”. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił 

 żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń. 

23. Dostarczone paliwo wino być zgodne z wymogami jakościowymi obowiązującymi wg 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 października  2015 r. w sprawie 

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

24. W razie stwierdzenia, iż paliwo nie spełnia norm jakościowych Wykonawca zobowiązany 

 będzie do wymiany zakwestionowanej ilości paliwa oraz do pokrycia szkód 

 spowodowanych złą jakością dostarczonego paliwa. 

25. W przypadku dokonania zakupu paliwa w ilościach podanych w pkt 1 i nie wykorzystania 

 przez Zamawiającego kwoty na jaką zostanie zawarta umowa Zamawiający może 

 dokonać  dodatkowego zakupu paliwa nie przekraczając kwoty zawartej umowy. 

26. Podana kwota winna zawierać wszelkie koszty (w tym również wydanie dodatkowych 

 kart i wymianę kart). 

27. W przypadku posiadania przez Wykonawcę portalu do zarządzania kartami flotowymi, 

 transakcjami lub też raportowania, Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do 

 ww. portalu bezpłatnie. 

28. Za sprzedane paliwo Wykonawca będzie wystawiał faktury w miesięcznym okresie 

 rozliczeniowym: od 1-go do ostatniego dnia miesiąca wraz ze zbiorczym zestawieniem 



 transakcji z danego okresu rozliczeniowego. Data sprzedaży jest to ostatni dzień danego 

 okresu rozliczeniowego. 

29. Zapłata Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 

 30 dni  od daty wystawienia faktury VAT. Fakturę należy dostarczyć do siedziby 

 Zamawiającego najpóźniej 14 dni przed terminem płatności. Płatność nastąpi według 

 zbiorczych zestawień transakcji za dany okres rozliczeniowy załączonych do faktury.  

30. Zbiorcze zestawienie transakcji zwierać będzie co najmniej: datę i godzinę transakcji, 

 numer rejestracyjny pojazdu, ilość i rodzaj paliwa, cenę jednostkową netto i brutto, 

 wartość zakupionego paliwa netto i brutto przed i po rabacie, nazwę i adres stacji paliw, 

 na której dokonano transakcji. 

 


