Znak: NZ-28-13/18

Załącznik Nr 1.2. do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
BENZYNA BEZOŁOWIOWA PB95 ORAZ OLEJ NAPĘDOWY
Wymagania Zamawiającego:
1. Przewidywana ilość zakupu paliw w 2019 roku wynosi:
1.1.
benzyna bezołowiowa Pb95 – 4 000 litrów,
1.2.
olej napędowy
– 14 000 litrów.
2. Produkty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz.
1680) i być zgodne z normami: PN – EN 228:2013-04 (Pb95); PN- EN 590:2013 -12 (ON).
3. Zamawiający dopuszcza dowolne rozwiązanie techniczne stosowane przez Wykonawcę w celu
każdorazowego ewidencjonowania dokonanej sprzedaży (np. wydruk lub potwierdzenie
tankowania) z zastrzeżeniem, iż rozwiązanie takie musi zapewniać utrwalenie co najmniej:
3.1.
firmy Wykonawcy,
3.2.
numeru rejestracyjnego pojazdu,
3.3.
daty i godziny tankowania,
3.4.
ilości i rodzaju pobranego paliwa,
3.5.
wartości transakcji,
3.6.
obowiązującej w dniu tankowania ceny jednostkowej pobranego paliwa.
4. Wykonawca musi zapewnić możliwość korzystania z sieci stacji paliw na terenie całej Polski, z
czego minimum jedna znajdująca się w najbliższej odległości od siedziby Zamawiającego (licząc
całą trasę przejazdu w obie strony z bramy przy ul. Starzyńskiego do stacji oraz ze stacji do bramy
przy ul. Starzyńskiego drogą, na której nie są umieszczone znaki B-6 „Zakaz wjazdu ciągników
rolniczych”) musi być dostępna przez 7 dni w tygodniu.
5. Wykonawca musi zapewnić możliwość bezgotówkowego tankowania paliwa we wszystkich
krajach Unii Europejskiej na wskazanych stacjach benzynowych.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wykaz stacji paliw,
w których zawarta umowa będzie realizowana.
7. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, wyda Zamawiającemu na koszt własny
karty na okaziciela z oznaczeniem firmy Zamawiającego – maksimum 15 sztuk, w tym min. 3 karty
międzynarodowe.
8. Wykonawca udostępni na żądanie Zamawiającego świadectwa jakości pobranego paliwa.
9. Przedmiot umowy Zamawiający będzie realizował sukcesywnie w okresie trwania umowy, według
bieżących potrzeb, poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego oraz do kanistrów.
10. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz marek i modeli oraz numerów rejestracyjnych
pojazdów służbowych Zamawiającego uprawnionych do pobierania paliwa. Wykaz będzie
załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralną część. Wszelkie zmiany przedmiotowego
wykazu będą doręczane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej, w terminie
minimum 7 dni przed datą ich obowiązywania.
11. Wykonawca, przez cały okres realizacji umowy, musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (zwaną dalej koncesją), wydaną
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2017
poz. 220 ze zm.). W przypadku, gdy okres ważności koncesji jest krótszy niż okres obowiązywania
umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu nową koncesję, nie później niż
3 dni robocze przed wygaśnięciem ważności dotychczasowej koncesji. W trakcie realizacji
przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualną koncesję w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu jej posiadania.

