Formularz nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi sukcesywny zakup paliwa i dodatków
paliwowych do pojazdów RCKiK w Kaliszu. Zakup paliwa do pojazdów RCKiK w Kaliszu,
rozliczany bezgotówkowo, odbywać się będzie na stacjach Wykonawcy zlokalizowanych na
terenie Polski (i innych krajów jeżeli Wykonawca posiada takie możliwości).
2. Szacunkowe ilości przedmiotu zamówienia:
- olej napędowy (ON) – 80.000 l
- etylina bezołowiowa Pb 95 – 7.000 l
- dodatek do paliwa „AdBlue” – 500 l (baniaki)
3. Do poszczególnych paliw, wymienionych powyżej stosuje się wymagania jakościowe
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441), jak również zgodnych
z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami określającymi wymagania
jakościowe paliw płynnych.
4. Wykonawca oferujący wykonanie zamówienia posiada sieć Stacji Paliw na terenie Polski:
minimum 1 stację czynną 24 godziny na dobę, również w dni wolne od pracy, niedziele i
święta w każdym mieście wojewódzkim oraz minimum 2 stacje czynne 24 godziny na dobę
na terenie miasta Kalisza.
Wszystkie wykazane stacje paliw płynnych muszą spełniać wymogi przewidziane w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r., w sprawie warunków
technicznych jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz
ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.) i umożliwiać dokonywanie
transakcji bezgotówkowych za pomocą kart flotowych.
5. Zamawiajmy wymaga, aby w trakcie obowiązywania umowy transakcje bezgotówkowe
przeprowadzane były przy użyciu tzw. kart (mikroprocesorowych lub magnetycznych)
bezpośrednio na Stacjach Paliw Wykonawcy przez 24 godziny na dobę (z uwzględnieniem
postanowień pkt. 4). Wyżej wymienione karty umożliwiają prowadzenie ewidencji
pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów Zamawiającego.
6. Wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami
Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
7. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia w
przypadku wykorzystania pełnej kwoty zawartej w umowie, a Wykonawcy nie będzie z tego
tytułu przysługiwało żadne roszczenie.
8. Do każdej zbiorczej, prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiający wymaga
szczegółowego zestawienia tankowania poszczególnych pojazdów, które powinno zawierać:
a) numer rejestracyjny pojazdu

b) data tankowania
c) miejsce tankowania
d) rodzaj zatankowanego paliwa
e) ilość zatankowanego paliwa
f) cena netto i brutto zatankowanego paliwa
Zestawienie może być w formie załącznika do faktury, przesłane drogą elektroniczną lub
udostępnione w systemie elektronicznym Wykonawcy. Oprócz powyższego Wykonawca
zobowiązany jest przy każdorazowym tankowaniu do sporządzenia „dokumentu wydania
paliwa”, który będzie zawierał:
a) dane Wykonawcy wydającego paliwo,
b) numer rejestracyjny pojazdu,
c) datę zakupu,
d) rodzaj i ilość wydanego paliwa wyrażoną w litrach,
e) cenę obowiązującą na stacji w chwili tankowania lub wartość zakupów
9. Faktura wystawiana będzie w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca lub danego okresu
rozliczeniowego. Zamawiający określa w miesiącu dwa okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15go i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca. Realizacja płatności nastąpi w terminie nie
dłuższym niż 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Zamawiający będzie płacił za
produkty cenę z dnia zakupu, obowiązującą na danej stacji z uwzględnieniem przyznanych
rabatów.
10.W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz pracowników,
którzy będą upoważnieni do pobierania paliwa oraz wykaz pojazdów. Zamawiający
zastrzega możliwość aktualizacji listy pracowników oraz pojazdów w trakcie trwania
umowy. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się pisemne upoważnienie pracownika
Zamawiającego, niebędącego na liście, do tankowania pojazdu służbowego zgodnie z
zakresem upoważnienia. Wykonawca ma obowiązek weryfikacji pracowników i pojazdów
upoważnionych do tankowania. Wszelkie koszty wynikające z niezgodności poniesie
Wykonawca.
Oświadczam, iż spełniam/y wyżej przedstawione warunki i nie wnoszę/simy do nich
zastrzeżeń.

