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Opis przedmiotu zamówienia
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1.Przedmiot zamówienia:

Sukcesywny bezgotówkowy
Leczniczych w Grojcu:

zakup paliwa dla Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-

a)benzyna bezołowiowa w ilości około do 23001itrów;
b)olej napędowy w ilości około do 2000 litrów.

Podane ilości paliw są wartościami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie zużycia w
roku poprzednim i mają charakter informacyjny. Wykonawca oświadcza, ze nie będzie
względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu mniejszej lub większej ilości paliwa.

2.PZOL posiada własne samochody:
a)sam.osobowy Skoda Yeti nr rej. KOS 84202 -rodzaj paliwa: etylina;

b)sam.9-osobowy Volkswagen nr.rej. KOS 66RU-rodzaj paliwa-olej napędowy;

c)sam. 9-osobowy Volkswagen nr.rej.BOA 2500-rodzaj paliwa-olej napędowy

3.PZOL w Grojcu posiada sprzęt mechaniczny napędzany olejem napędowym i etyliną:
a) kosiarki- szt.2-rodzaj paliwa: etylina;

b) agregat pradortwóczy-szt.1 -rodzaj paliwa: olej napędowy;
c) podkaszarki- szt.2-rodzaj paliwa: etylina;
d) piły-szt. 2-rodzaj paliwa: etylina;
e) odśnieżarka-szt.1 -rodzaj paliwa: etylina;

f) dmuchawa do liści-szt.1 -rodzaj paliwa: etylina;

4.Zakup paliwa odbywać się będzie w stacji paliw poprzez tankowanie samochodów a w

przypadku sprzętu mechanicznego do własnych kanistrów.
5.Zakup paliwa będzie odbywać się w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie
dokumentu WZ a zapłata za zakupione paliwo nastąpi w temiinie do 21 dni od dostarczenia
miesięcznej faktury zbiorczej .
6.Okres trwania umowy-36 miesięcy.

7.Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał stację paliw spełniającą wymogi
przewidziane w Rozporządzeniu Ministra gospodarki z dnia 21 1istopada 2005r w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi

przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (Dz.U z 2014r poz.1853) oraz w Rozporządzeniu Ministra Energi z dnia 91utego
2017r zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powimy
odpowiadać bazy i stacje paliw płymych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U z 2017r poz.282).
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określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 paździemika 2015r w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r poz.1680) oraz w
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9.Ceną zakupu paliwa będzie aktualna cena w dniu zakupu (tankowania) obowiązująca na stacj i
przedmiotowej stacji paliw z możliwością zastosowania upustu.
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