Oznaczenie sprawy: ZK/PN/2/2016

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju
napędowego (zwanej w SIWZ „paliwem”) do pojazdów mechanicznych i urządzeń
spalinowych Zamawiającego.
2. Przedmiotem zamówienia są następujące rodzaje i szacunkowe ilości paliw:
- benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości 16.000,00 l (szesnaście tysięcy litrów)
- olej napędowy ON w ilości 170.000,00 l (sto siedemdziesiąt tysięcy litrów)
3. Podana ilość paliwa jest wartością szacunkową/prognozowaną, która w trakcie
obowiązywania umowy może ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb
Zamawiającego (wynikających z sytuacji niezależnych od niego, zakupu lub wymiany
samochodów itp.), jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do odbioru 8.000,00 litrów
benzyny bezołowiowej PB95 oraz 145.000,00 litrów oleju napędowego ON w okresie
obowiązywania umowy.
4. Dostawa paliwa następować będzie sukcesywnie wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.
Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego w miejscu do
tego przystosowanym i umożliwiającym dojazd samochodów ciężarowych i autobusów,
położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (ul. Główna 41, 97410 Kleszczów )liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd samochodów
ciężarowych i autobusów.. Dostawca umożliwi tankowanie, każdego dnia roku, o dowolnej
porze.
5. Zamawiający określa maksymalny dobowy odbiór paliwa w zakresie:
- benzyny bezołowiowej PB 95 na poziomie 500 litrów.
- oleju napędowego na poziomie 3.000 litrów.
6. Wykonawca zapewni rozliczenie bezgotówkowe w PLN fakturą zbiorczą z wyszczególnieniem
transakcji (data, miejsce zakupu, ilość, cena 1 litra paliwa, wartość zakupu paliwa po
uwzględnieniu oferowanego rabatu, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego
samochodu).
Zamawiający do wzoru umowy dołączy pisemny wykaz pojazdów mechanicznych oraz wykaz
osób uprawnionych do wystawiania upoważnień, a w przypadku zmian będzie je uaktualniał.
7. Rozliczenia za faktycznie dokonany przez Zamawiającego zakup paliwa, dokonywane będą z
2-tygodniowym okresem rozliczeniowym (od 1 do 15-tego i od 16-tego do ostatniego dnia
każdego miesiąca). Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego.
8. Benzyna bezołowiowa PB 95 i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 ) oraz obowiązującymi normami PN–EN 228
i PN-EN 590.
9. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określany we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
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