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Opis przedmiotu     zamówienia: 

      1. Rodzaj zamówienia:     dostawa.

    2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 

09100000-0 paliwa

09132100-4 benzyna bezołowiowa

09134100-8 olej napędowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa ciekłego w postaci benzyny bezołowiowej PB 95

lub PB98 oraz oleju napędowego dla pojazdów służbowych Radia Kraków.
2. W wyposażeniu Zamawiającego obecnie znajduje się  5 samochodów osobowych,1 dostawczy

i 2 transmisyjne.
3. Tankowanie  paliw  odbywać  się  będzie  tylko  do  zbiorników  pojazdów  będących

własnością Radia Kraków, nie dopuszcza się tankowania w inne zbiorniki, kanistry.
4. Wykonawca  dostarczy  karty  paliwowe  przypisane  do  każdego  samochodu

służbowego.
5. Zakup  paliwa  ciekłego  w  postaci  benzyny  bezołowiowej  PB  95  lub  PB  98  oraz  oleju

napędowego będzie dokonywany przez Zamawiającego w okresie od 21 maja 2020r. do 20
maja 2024r. 

6. Wykonawca  powinien  zapewnić  możliwość  zakupu  na  stacji  paliw  materiałów
eksploatacyjnych  bezpośrednio  związanych  z  zabezpieczeniem  sprawności  technicznej
samochodu  (olejów  silnikowych,  płynów  eksploatacyjnych,  żarówek,  wycieraczek,
bezpieczników).  Wykonawca  powinien  również  zapewnić usługę mycia  samochodów oraz
możliwość  ponoszenia  przez  Zamawiającego  opłat  autostradowych  na  podstawie  kart
flotowych.

7. Szacunkowe zapotrzebowania podczas czasu trwania umowy wynosi:
- benzyna bezołowiowa PB 95 lub PB 98 – 36 000 litrów;
- olej napędowy – 15 000 litrów;

8. Podane przez Zamawiającego zapotrzebowanie na paliwo ma charakter szacunkowy i stanowi
element służący wyborowi najkorzystniejszej oferty.

9. Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  z  tytułu  niezrealizowania  szacunkowego
zapotrzebowania wskazanego przedmiotu zamówienia.

10. Zakup paliwa będzie się odbywać sukcesywnie (w miarę potrzeb Zamawiającego) po cenach
jednostkowych obowiązujących w dniu tankowania i przy uwzględnieniu stałego upustu.

11. Rozliczenie zawartej transakcji odbywać się będzie każdorazowo na podstawie wystawionej
faktury VAT.

12. Należności z tytułu wystawionej faktury VAT będą płatne przelewem przez Zamawiającego na
konto  Wykonawcy  wskazane  w  fakturze,  w  terminie  30  dni  od  dnia  otrzymania  przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

13. Oferowane  paliwo  musi  spełniać  wszystkie  wymagania  jakościowe  dla  paliw  ciekłych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

14. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego świadectwo jakości sprzedawanego
paliwa,  potwierdzające  zgodność  sprzedawanego  paliwa  z  obowiązującymi  normami.


