Załącznik do oferty
Załącznik nr 5 do siwz

pieczęć wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest nierytmiczna dostawa oleju napędowego o parametrach nie
niższych niż Ekodiesel firmy Orlen spełniający wymogi Polskiej Normy.
Wraz z dostawą należy każdorazowo dołączyd świadectwo jakości zgodne z normą.
Dostawa będzie realizowana w okresie od 01 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 w formie
tankowania do przenośnego, dwupłaszczowego, naziemnego zbiornika o pojemności
wewnętrznej 5.000 litrów przeznaczonego do przechowywania i wewnętrznej dystrybucji
oleju napędowego , zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyoskiej 43. Zamawiający
przewiduje, że w okresie umowy zakupi od wybranego Wykonawcy 30.000 litrów oleju
napędowego, jednakże ilośd ta
może byd mniejsza lub większa niż określona wyżej (±15%), co wynikad będzie z bieżącego
zużycia paliw przez pojazdy służbowe KM PSP.
1. Jednorazowa dostawa paliwa wynosid będzie od 2000 – 5000 litrów.
2. Paliwo zamawiane będzie telefonicznie 3 dni robocze przed dostawą, zamówienie
potwierdzone zostanie faksem z określeniem ilości zamawianego paliwa.
3. Wykonawca dostarczy zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój
koszt.
4. Olej napędowy przyjmowany będzie w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach 9.00 – 14.00.
5. Cysterna powinna byd wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą
oraz legalizowanym przepływomierzem.
6. Przy każdej dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawca zobowiązuje
się dostarczyd Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa potwierdzające
spełnienie wymogów PN-EN 590 lub obowiązujące w dniu tankowania.
7. Wykonawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyd paliwo w ilości
zgodnie z otrzymanym zamówieniem i zgodnie z procedurami.
8. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbyd się będzie na podstawie
zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika.
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9. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa będzie następowało w odniesieniu do
temperatury referencyjnej + 15ºC.
10. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, który Zamawiający
potwierdzi.
11. Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii na
podstawie faktury VAT w oparciu o ceny hurtowe paliw w rafinerii PKN Orlen na
dzieo zgłoszenia zamówienia faksem oraz stałą marżę lub upust w wysokości
określonej przez Wykonawcę w ofercie.
Faktury płatne będą poleceniem przelewu na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.
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