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Załącznik nr 1 do SIWZ

                                                            SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Sukcesywny zakup paliw płynnych dla taboru samochodowego PCZ Sp.  o.o.
 
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych w szacunkowych ilościach:
    olej napędowy - 65520 litrów
    etylina 95 -   1440 litrów

gaz LPG -   7200 litrów
2. Wymagania szczegółowe dla zadań:

Zadanie 1 -  Zakup paliw płynnych dla taboru samochodowego zlokalizowanego w Opolu Lubelskim
olej napędowy - 20400 litrów 

Zadanie 2. Zakup paliw płynnych dla taboru samochodowego zlokalizowanego w Poniatowej.

olej napędowy - 45120 litrów
etylina 95 -   1440 litrów
LPG /gaz/ -   7200 litrów

 
3. Wymagania ogólne dla wszystkich zadań:

A. Paliwa i oleje muszą spełniać wymagania jakościowe odpowiednich i obowiązujących polskich norm oraz
przepisów w tym zakresie.  Paliwo musi spełniać  wymagania  jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań  jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz.1680).

B. Sprzedaż  przedmiotu  zamówienia  na  drodze  sukcesywnego,  bezgotówkowego  tankowania  pojazdów
Powiatowego Centrum Zdrowia sp.  z  o.  o.  w Opolu Lubelskim w okresie 24  miesięcy licząc  od dnia
zawarcia umowy w stacjach paliwowych czynnych całodobowo.

C. Zamawiający wymaga rozliczenia bezgotówkowego.
Do faktury Wykonawca załączy zestawienia zawierające minimum:
- datę i miejsce tankowania,
- ilość i rodzaj zakupionego paliwa,
- numer rejestracyjny tankowanego pojazdu.

D. Ponadto Wykonawca prześle  na żądanie  Zamawiającego na adres  sekretariat@pczol.pl  elektroniczne
zestawienie miesięczne dotyczące zrealizowanych zakupów. 

E. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia  przedmiotu umowy w zakresie ilości  i  asortymentu
roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy. 

F. Forma płatności – przelew bankowy.
G. Termin płatności  -  60  dni licząc  od dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego   prawidłowo wystawionej

faktury.
H. Okresy rozliczeniowe - miesiąc kalendarzowy. 
I.  Wartość  oferty  należy  obliczyć  uwzględniając  wszelkie  koszty  pozwalające  Wykonawcy  na realizację

zamówienia określnego w SIWZ z należytą starannością.
J. Udzielony upust cenowy będzie obowiązywał przez cały okres trwania umowy.

Do rozliczenia przyjmuje się cenę za 1 litr paliwa obowiązującą w dniu zakupu paliwa (cena brutto z
dystrybutora, potwierdzona przez kierowcę na dokumencie WZ). Łączna wartość zakupionego paliwa
pomniejszona  jest  stały  upust  wyrażony  procentowo.  Wartością  do  zapłaty  jest  łączna  wartość
zakupionego  paliwa  w  danym  miesiąc  rozliczeniowym  pomniejszona  stały  upust  wyrażony
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procentowo. 
Zmiana ceny na dystrybutorze nie wymaga formy aneksu do umowy.       
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