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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż) oleju napędowego (ON), benzyny 

bezołowiowej 95 (Pb 95) oraz gazu LPG dla potrzeb Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, 

Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2023 roku dla zapewnienia 

ciągłości działania spółki. 

2. Zamówienie obejmuje 2 części: 

Część 1: Dostawa oleju napędowego (ON) w ilości do 70.000 litrów 

Część 2: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 (PB 95) w ilości do 7.000 litrów i gazu LPG 

w ilości do 4.000 litrów. 

3. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w ww. ilościach nie wymaga podania przyczyn 

i nie może stanowić podstawy dla roszczeń Wykonawcy. 

Podane powyżej ilości są maksymalnymi wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie 

ilości paliwa zakupionego przez Zamawiającego w poprzednich latach. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zakupu paliwa w mniejszych ilościach w zależności od faktycznych potrzeb. 

Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 

40% wartości umowy lub ilości. W przypadku realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednej części 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach 

asortymentu dotyczących tych części wskazanych w pkt 2, w zależności od potrzeb. W przypadku 

zamówienia większej ilości z danego asortymentu, będzie on rozliczany wg cen jednostkowych 

wynikających z Formularza oferty dla tej części zamówienia (tego asortymentu), z zastrzeżeniem, 

że nie przekroczy to łącznej maksymalnej wartości umowy. 

4. Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 

2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2021 poz. 1293). 

5. Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponował) stacją paliw na terenie 

miasta Wolbrom, która funkcjonuje przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu we 

wszystkie dni w roku oraz zapewnia możliwość bezgotówkowego tankowania paliw  

z dystrybutorów. 

6. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie stacja paliw, którą należy wskazać 

w załączniku nr 4 do SWZ. 

7. Stacja paliw powinna spełniać warunki techniczne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. 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 2014 r. Poz. 1853). 

8. Na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej, Wykonawca musi 

posiadać na stacji paliw płynnych agregat prądotwórczy o wydajności pozwalającej na 

wykonanie niniejszego zamówienia na warunkach opisanych w SWZ, tzn. musi być 

zapewnione tankowanie pojazdów określone w punkcie 5 niniejszego opisu. 

9. Warunki zakupu paliw: 

1) Sprzedaż paliw odbywać się będzie w formie tankowania. Zamawiający może dokonywać 

tankowania do: 

a) zbiorników pojazdów samochodowych lub zbiorników sprzętu silnikowego, 

b) pojemników dostarczanych przez Zamawiającego. 

2) Każdorazowe pobranie benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG musi być odnotowane 

w asygnacie rozchodu paliwa. Dopuszcza się asygnatę w postaci wydruku komputerowego pod 

warunkiem, że umieszczone w niej zostaną co najmniej następujące dane: 
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a) nazwa Zamawiającego, 

b) data i godzina pobrania, 

c) ilość danego paliwa, 

d) rodzaj paliwa, 

e) marka i numer rejestracyjny pojazdu lub nazwa sprzętu silnikowego lub pojemnik (kanister), 

f) imię i nazwisko pobierającego paliwo, 

g) czytelny podpis pobierającego paliwo. 

3) W dniu podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

a) wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów lub nazw sprzętu silnikowego, 

b) wykaz imion i nazwisk osób uprawnionych do pobierania paliwa. 

Niniejsze wykazy będą na bieżąco aktualizowane w trakcie trwania umowy przez Zamawiającego 

poprzez kontakt bezpośredni z Wykonawcą, co nie stanowi zmiany umowy. 

4) Zamawiający informuje, że podane przez Wykonawcę w Formularzu oferty ceny netto 1 litra 

danego rodzaju paliwa mogą ulec zmianie i ustalane będą w następujący sposób: 

- cena netto 1 litra danego rodzaju paliwa będzie regulowana (waloryzowana) w trakcie trwania 

umowy kwotą wzrostu bądź spadku hurtowej ceny paliwa za jeden litr, publikowanej na oficjalnej 

stronie PKN ORLEN (www.orlen.pl). 

Celem ustalenia dopuszczalnej zmiany: 

a) ustala się różnicę pomiędzy ceną netto 1 litra paliwa z oferty, a hurtową ceną tego paliwa  

(w przypadku oleju napędowego w stosunku do hurtowej ceny oleju napędowego Ekodiesel) 

publikowaną na oficjalnej stronie internetowej PKN ORLEN (www.orlen.pl) w dniu otwarcia ofert 

w przeliczeniu na 1 l (przyjmuje się stałą wartość, że 1m3 to 1000 litrów) i po zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku. Kwota tej różnicy jest niezmienna w czasie trwania umowy i będzie 

stosowana do wszystkich wystawianych faktur. 

b) w dniu tankowania Wykonawca ustala hurtową cenę netto 1 litra danego rodzaju paliwa 

publikowaną na oficjalnej stronie internetowej PKN ORLEN (www.orlen.pl) w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku, koryguje ją o kwotę różnicy wyliczoną zgodnie z podpunktem „a”, 

dolicza należny podatek VAT i tak ustaloną cenę brutto 1 litra danego rodzaju paliwa stosuje dla 

wystawienia faktury VAT. 

W przypadku braku publikacji hurtowej ceny paliwa na oficjalnej stronie internetowej PKN 

ORLEN (www.orlen.pl) w dniu tankowania do rozliczenia i wystawienia faktury VAT za ten dzień 

będzie przyjmowana ostatnia opublikowana hurtowa cena paliwa na oficjalnej stronie internetowej 

PKN ORLEN, przed dniem tankowania. 
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