Załącznik nr 8 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Przedmiot zamówienia:
1. Zakup paliw: benzyny bezołowiowej PB 95, oleju napędowego ON oraz płynów eksploatacyjnych:
olejów silnikowych i olejów przekładniowych oraz płynów do spryskiwaczy (letnich i zimowych) do
samochodów służbowych, jednostek pływających oraz urządzeń mechanicznych, eksploatowanych przez
pracowników RZGW Szczecin i Nadzorów Wodnych.
2. Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz.
1680) oraz muszą być zgodne z normami PN.
3. Zakupy będą dokonywane przy pomocy kart, umożliwiających realizację tzw. bezgotówkowych
zakupów w zorganizowanej sieci stacji paliw Wykonawcy na terenie całego kraju, zwanych dalej
„kartami paliwowymi”;
4. Szacunkowe zapotrzebowanie:
1) olej napędowy ON - ok. 18 000 litrów,
2) benzyna bezołowiowa PB 95 - ok. 7 000 litrów,
3) olej silnikowy i olej przekładniowy- ok. 150 litrów,
4) płyn do spryskiwaczy - ok. 600 litrów.
Wskazane powyżej ilości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji
umowy.
5. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu 21 kart
paliwowych, w tym 7 kart imiennych oraz 14 kart przypisanych do numeru rejestracyjnego.
6. Wykonawca musi zapewnić możliwość dokonywania przedmiotowych zakupów 7 dni w tygodniu
przez 24 h na dobę.
7. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupionych materiałów przez każdy z pojazdów
zamawiającego z podaniem numeru rejestracyjnego lub nazwy, daty tankowania, miejsca tankowania,
ilości zakupionych materiałów w systemie elektronicznym za pomocą karty posiadającej kod przypisany
do każdego pojazdu. Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu wskazane powyżej informacje
poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Wykonawcy i przekazanie Zamawiającemu hasła, za
pomocą, którego będzie możliwe odczytanie przedmiotowych informacji lub w inny równoważny sposób.
8. Wykonawca zapewni kontrolę tankowania pojazdów polegającą na sprawdzeniu zgodności numeru
rejestracyjnego lub nazwy z kartą w tankowanym pojeździe.
9. Zamawiający dokonywać będzie zakupów materiałów w stacjach paliw Wykonawcy na terenie całego
kraju.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

