
Specyfikacj a Istotnych Wąrunków Zamówienia,
. ,,Dostavva paliw pĘnnych na potrzeby PWiK ,,WODNIK" Sp. , o.o. w Jeleniej Górze"

Opis przedmiotu zamówienia

,,Dostawa paliw pĘnnych w roku 201912021dla potrzeb PWiK,,WODNIK" Sp. z o. o.

w Jeleniej Górze

I. Dostawa

Przedmiotem zamówienia j est sptzedń przez Wykonawc ę na rzęcz ZanawiĄącego:

-benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości około 20 000 litrów

- oleju napędowego ON w ilości około 120 000 litrów

zwanych dalej paliwami płynnymi.

il. Termin realizacji zadaniaz

Sprzedu;z odbywaó się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego

w okresie od 10.02.2019r. do 09.02.2021r.

Przewidziana ilośó zakupu paliw płynnych możę ulec zmianie

w granicachż}% szacowanej ilości w za\eżności od ksźahowania się bieżących potrzeb

Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia ilości paliwa płynnego Wykonawcy nie

przysługująroszczeniaodszkodowawczezffiułuzmniejszeniazamówienia.

n. Warunki realizacji umowy

1. Wykonawcazobowiązuje się do sprzedaży paliw płynnych do samochodów służbowych,

masz}łn i urządzeń b ędących w użytkowani u ZamawiĄąc e go.

2. Wykonawca zobowiagĄe się do sprzedńy paliwa zgodnego z obowiryĄącymi

normami.

3. Oferent winien zapewnió:

c bezgotówkową formę sprzedńy paliw / materiałów
o Okres rozliczeniołvy 1 x w miesiącu, na podstawie faktur VAT,

w terminie płatności 21 dni.

4. Faktury winny zawieraó łączną naleźnośó za tankowanie, pomniej szoną
o ustalony upust, numer rejestracyjny pojazdu, wyszczególnienie dat
tankowania oruzrodzĄ i ilośó pobranego paliwa.
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5.

6.

7.

8.

Do faktury powinny byó dołączone dokumenĘ zańerĄące czytelny podpis
odbieraj ącego paliwo lub materiały eksploatacyjne.

SPrzeduZpaliwa odbywać się będzie w formie bezgotówkowej, na podstawietzw.
asYgnatY Paliwowej. Asygnata musi zawierać datę tankowania, nr rejestracyjny pojazdu,
ilość pobranego paliwa, cenę oraz czytelny podpis kierowcy pobierającego paliwo.

Pobieranie paliwa do pojemników, kanistrów, agregatów prądotwótczychoraz innych
urządzeń odbywaó się będzie v,ryłącznie na podstawie pisemnego zezuloleńa
udzieloneg o przez Kierownika D zialll S erwisu Technicznego PWiK,,WODNIK"
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Wykaz samochodów służbowy ch Zamawiaj ącego wraz znumerem rejestracyjnym
pojazdu oraz opisem paliwa silnikowego zostanie dostarczony wykonawcy po
podpisaniu umowy.

Kryteria wyboru oferenta:

Cena jednostkowa w dniu rozstłzygnięcia oferty
Wielkość upustu od obowipującej ceny rynkowej.
zapevrlnienie, że określonaprzez oferenta wartość upustu będzie stała
i nie będzie podlegała zmianomw czasie trwania umowy.
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