Załącznik 1 do zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia

WA.2600.239.2019
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa paliw do samochodów służbowych użytkowanych przez Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska w Białymstoku, Delegaturę w Łomży i Delegaturę w Suwałkach.

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw realizowane w postaci świadczeń
cząstkowych sprzedaży i tankowania w ilościach pokrywających bieżące potrzeby
Zamawiającego.
2.

Kod CPV: 09132100-4, 09134100-8,
Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: benzyna bezołowiowa, olej napędowy

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku następujących paliw:
Lp

Ilość *)

Paliwo

1

Etylina Pb 95

7500 l

2

Olej napędowy (ON)

7000 l

*) Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zakupienia
paliw w ilości podanej w tabeli powyżej. W takim wypadku Wykonawca nie będzie
żądał realizacji pozostałej ilości, odszkodowania.

4. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań paliwa
do zbiorników pojazdów wskazanych przez Zamawiającego na stacjach paliw
Wykonawcy.
5. Dostawy paliwa do agregatów prądotwórczych oraz kosiarek i odśnieżarek będą
realizowane

na

zasadzie

doraźnych,

bezgotówkowych

tankowań

paliwa

do pojemników/kanistrów dostarczonych przez Zamawiającego na stacjach paliw
Wykonawcy.
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6. Oferowane

paliwa

płynne

muszą

spełniać

wymagania

jakościowe

określone

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz.1680).
7. Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji
paliw w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego upustu (rabatu) podanego
przez Wykonawcę w ofercie cenowej.
8. Dostawy będą realizowane na stacjach paliw Wykonawcy na terenie Województwa
Podlaskiego przede wszystkim na terenie miasta Białegostoku, Łomży i w Suwałkach
oraz w innych stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju.
9. Zakup paliw będących przedmiotem niniejszego postępowania będzie odbywał się
przy użyciu kart paliwowych.
10. Wykonawca zapewni, iż karty paliwowe wydawane będą bez opłat oraz zabezpieczone
numerem PIN. Regulamin używania kart określi Wykonawca deklarując, iż nie będzie
w nim zawartych postanowień sprzecznych z umową. Zamawiający wymaga dostarczenia
kart paliwowych w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznej identyfikacji terminu tankowania i ilości
wydanego paliwa z pojazdem lub w przypadku tankowania do pojemnika/kanistra
identyfikacji z nr karty na podstawie, której dokonano tankowania.
12. Informacje wymienione w pkt. 3 będą dołączane do faktury VAT i generowane przez
system obsługujący stację bez możliwości ingerencji pracownika obsługi stacji paliw lub
kierującego pojazdem, zgodnie z paliwową kartą identyfikacyjną.
13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego utraty karty Wykonawca zapewni jej
blokadę w trybie natychmiastowym.
14. Wykonawca zapewni dedykowanego opiekuna do bieżących kontaktów w sprawach
związanych z realizacją zamówienia.
15. Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy (od 01.01.2020 roku
do 31.12.2020 roku).
16. UWAGA: stały upust przypisany karcie elektronicznej musi odpowiadać upustowi
podanemu w ofercie!
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