OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania:
Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do karetki sanitarnej będącej
na wyposażeniu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Szczecinie ul. Arkońska 4.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV 09.13.41.00-8 – olej napędowy
Zadanie:
1. Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego do karetki będącej na wyposażeniu
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
ul. Arkońska 4, realizowana w formie bezgotówkowego zakupu na stacjach paliw.

Lp.

Marka pojazdu

Numer
rejestracyjny

Pojemność
silnika

Rodzaj paliwa

1.

RENAULT Trafic

ZS 1538 U

2,0

Olej napędowy

1. Zamawiający prognozuje zakup następującej ilości paliwa w ciągu 36 miesięcy:
- olej napędowy - 18 900 litrów.
3. Podana ilość paliwa jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie.
Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości w/w ilości paliwa
przewidzianej do zakupu w okresie obowiązywania umowy.
Wobec powyższego Wykonawcy nie będą służyć żadne roszczenia.
4. Przedmiot zamówienia winien jakościowo odpowiadać wymaganiom określonym w
Polskich Normach:
- PN-EN 590:2005 (U) – paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe.
Wymagania i metody badań.
5. Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić bezgotówkowy sposób rozliczania
transakcji na podstawie karty elektronicznej, zapewnić pełną dokumentacje każdej
transakcji, co będzie podstawą do wystawienia faktury VAT za dany miesiąc.
Faktury VAT winny być wystawiane dwa razy w miesiącu tj. do 15 i do ostatniego
dnia danego miesiąca.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia asygnaty rozchodowej do faktury
(data zakupu, ilość i rodzaj paliwa, wartość zakupionego paliwa, nr rejestracyjny
pojazdu, miejsce tankowania ) za dany okres rozliczeniowy
7. Wykonawca będzie zobowiązany do wydania Zamawiającemu karty
uprawniającej do tankowania pojazdu w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
Karty przypisane będą do w/w karetki. Każda transakcja musi być potwierdzona
zgodnym numerem PIN.

8.

W przypadku utraty karty, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej blokadę w
całej sieci, niezwłocznie po zgłoszeniu utraty przez Zamawiającego oraz zobowiązany
będzie do wydania nowej karty.
9. Wykonawca winien posiadać minimum dwie stacje paliw na terenie miasta Szczecin
oraz minimum jedna przy drogach krajowych na trasie Szczecin –Poznań,
umożliwiająca Zamawiającemu tankowanie.
10. Każdorazowa sprzedaż paliw będzie dokonywana według cen obowiązujących na
stacji paliw Wykonawcy w dniu w którym dokonano bezgotówkowego zakupu.
11. Osoba dokonująca zakupu paliwa otrzyma dokument ( paragon) na którym będą
następujące informacje: miejsce tankowania, ilość pobranego paliwa, cena
jednostkowa za litr oraz wartość pobranego paliwa.

