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Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakupu paliw płynnych oraz innych produktów do eksploatacji 
pojazdów w stacji dystrybucyjnej do pojazdów będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie z podziałem na grupy produktów paliwowych i 
pozapaliwowych. Zakup  realizowany będzie w formie bezgotówkowej. 

  

II. RODZAJ PRODUKTU Z GRUPY  PALIWOWEJ I SZACUNKOWE MIESIĘCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE:  

 
1. Olej napędowy: 2550 litrów, 

2. Dodatek do paliw-AdBlue: 55 litrów 

 
 zwane dalej „paliwami” 

Podane ilości paliw są wielkościami szacunkowymi, a Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości 
w/w ilości paliw przewidzianych do zakupu w okresie obowiązywania umowy. Niewykorzystane ilości nie będą 

podlegać roszczeniom Wykonawcy. 
 

III. RODZAJ PRODUKTU Z GRUPY POZAPALIWOWEJ I SZACUNKOWE MIESIĘCZNE 

ZAPOTRZEBOWANIE: 
 

1. Oleje silnikowe : 15 l 
2. Płyn do układu chłodzenia: 10 l 

3. Płyn do spryskiwaczy: 40 l 

zwane dalej „produktami” 
Podane ilości produktów są wielkościami szacunkowymi, a Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania 

całości w/w ilości produktów przewidzianych do zakupu w okresie obowiązywania umowy. Niewykorzystane 
ilości nie będą podlegać roszczeniom Wykonawcy. 

 
IV. POJAZDY ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający na moment wszczęcia niniejszego postępowania dysponuje: 
 - 2 ambulansami Renault Trafic, 

 - 1 ambulansem Renault Master, 
 - 1 pojazdem sanitarnym Ford Transit, 

 - 1 pojazdem dostawczym Ford Transit. 

 
 Wymienione powyżej pojazdy posiadają silniki diesla. Jednakże nie stanowią ostatecznej floty  

 Zamawiającego, dlatego ich ilość może ulec zmianie.  
 

V. SPOSÓB ROZLICZENIA: 

 
1. Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji na 

podstawie kart elektronicznych, zapewnić pełną dokumentację każdej transakcji, co będzie  
podstawą do wystawienia zbiorczej faktury VAT za okres rozliczeniowy w danym miesiącu 
obejmujący okresy rozliczeniowe:  od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. 

2. Faktura winna zawierać poniższe dane: 

  - datę tankowania, 

  - miejsce tankowania ( miejscowość), 
  - numer rejestracyjny pojazdu, 

  - rodzaj zakupionego paliwa, 
  - ilość zakupionego paliwa, 

  - cenę jednostkową paliwa netto i brutto, 

  - wartość końcową netto i brutto. 
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3.   Faktury doręczane będą w formie papierowej, na adres siedziby Zamawiającego. 

 4. Zapłata faktury nastąpi nie wcześniej niż 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej  faktury do 
siedziby Zamawiającego. 

5. Pracownik Zamawiającego, dokonujący zakupu paliwa i produktów pozapaliwowych,                                 
otrzyma od Wykonawcy dowód wykonania transakcji, uwzględniając datę i miejsce tankowania, ilość 

pobranego paliwa, cenę jednostkową oraz wartość zakupu - cena jednostkowa musi być zgodna z 

ceną po rabacie obowiązującym w ofercie Wykonawcy (kryterium oceny), z zastrzeżeniem, iż jedna 
karta paliwowa dedykowana będzie  jednemu, konkretnemu pojazdowi Zamawiającego. 

 
VI. KARTY ELEKTRONICZNE: 

 

1. Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego od podpisania umowy doręczy Zamawiającemu karty 
paliwowe pojazdu, z zastrzeżeniem, iż jedna karta paliwowa dedykowana będzie jednemu, 

konkretnemu pojazdowi Zamawiającego. 
2. Do każdej karty paliwowej przypisany będzie kod PIN. 

3. W przypadku utraty karty, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić jej natychmiastową blokadę od 
momentu zgłoszenia w całej sieci stacji paliw. 

4. Wykonawca zapewni w ramach umowy 5 szt. darmowych kart paliwowych .  

 
VII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
1. Przedmiot zamówienia winien jakościowo odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych 

Polskich Normach i być zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 

października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 
 

2. Wykonawca winien dysponować możliwością sprzedaży paliwa w minimum przez 24h na dobę 7 dni w 
tygodniu: 

   - jednej stacji paliw na lewobrzeżu Szczecina, 
   - jednej stacji paliw na prawobrzeżu Szczecina, 

   - jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Szczecin – Poznań, 

   - jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Poznań – Szczecin,, 
   - jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Szczecin – Białystok, 

 - jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Białystok - Szczecin, 
   - jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Szczecin – Toruń, 

- jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Toruń – Szczecin, 

   - jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Szczecin – Warszawa,  
   - jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Warszawa – Szczecin, 

   - jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Szczecin – Katowice, 
   - jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Katowice – Szczecin, 

   - jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Szczecin – Gdańsk, 

- jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Gdańsk – Szczecin, 
- jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Szczecin – Rzeszów, 

- jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Rzeszów – Szczecin, 
- jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Szczecin – Kielce, 

- jednej stacji paliw przy drogach krajowych na trasie Kielce – Szczecin 
 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot zamówienia musi być w ciągłej sprzedaży i musi spełniać wymagania jakościowe 

określone aktualnymi przepisami prawa (min. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 

09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015, poz. 1680), norma 

PEEN590). 

2. Skład paliwa powinien być dostosowany do odpowiedniej pory roku. 

3. Tankowane będą tylko pojazdy wskazane przez Zamawiającego. 

4. Zakupu paliwa będą dokonywać tylko upoważnieni pracownicy Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia i stałej aktualizacji listy samochodów i kierowców 

upoważnionych do odbioru paliwa w jego imieniu. 
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6. Wydawanie paliw będzie odbywało się na podstawie dokumentu potwierdzenia wydania paliwa, które 

otrzymuje dokonujący transakcji bezgotówkowego zakupu paliw. 

7. Sprzedaż paliw dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w 

dniu odbioru paliw z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego zamawiającemu rabatu. 

8. Rabat będzie wielkością stałą wyrażoną w zł/litr. Wysokość rabatu kwotowego nie może ulec 

zmniejszeniu w trakcie całego okresu trwania umowy. Zaoferowana wysokość rabatu będzie 

odliczana każdorazowo od ceny detalicznej brutto 1 litra paliwa, obowiązującej w oferowanej stacji 

paliw wykonawcy w chwili tankowania pojazdu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o cenach detalicznych paliw w 

oferowanej stacji paliw w dniach określonych we wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 

do niniejszej SIWZ. 

10. Wykonawca udziela gwarancji na jakość przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 

normami na poszczególne rodzaje paliw. 

 

 


