
Załącznik nr 1       Częstochowa, dnia 17.03.2016r 
 

Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15.  
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w 12 
miesięcznym  okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio na: 
- benzynę  bezołowiową 95 w ilości 1500 litrów   
- oleju napędowego w ilości 7000 litrów 
- oleju napędowego dostarczanego do siedziby zamawiającego 4000 litrów 
W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie, na którą 
zamawiający nie ma wpływu. 
Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441) oraz odpowiednio 
Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.  
 
2. Warunki zakupu paliwa: 
a) tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych. 
b) tankowanie do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego. 
c) dostawa wraz z przepompowaniem oleju do zbiorników agregatów prądotwórczych 
będących na wyposażeniu Szpitala w trzech lokalizacjach przy: 
- ul. Mirowskiej 15,  
- ul. Mickiewicza 12, 
- ul. Bony 1/3. 
tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb 
Zamawiającego.  
 
3. Odbiór paliwa odbywał się będzie bezgotówkowo. Wykonawca każdorazowo wystawiał 
będzie faktury VAT, która musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, 
cenę jednostkową jednego litra paliwa z uwzględnieniem upustu, markę i numer rejestracyjny 
pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej. 
Zamiennie odbiór paliwa odbywał się będzie na podstawie kart paliwowych. Karty paliwowe 
będą wystawione i przekazane Zamawiającemu nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy. 
Zamawiający wymaga wydania 5 kart paliwowych z możliwością zwiększenia ich ilości  
do 7 szt.  
 
3.1. Zamawiający dostarczy po podpisaniu umowy, pisemny wykaz jednostek transportowych  
i sprzętowych oraz osób uprawnionych do tankowania.  
 
4. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy 
przez co najmniej 12 godzin w ciągu doby (tj. od 7.00 do godz. 19.00) w dni robocze. 
 
5. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą 
ceny obowiązujące na stacji paliw oferenta z dnia zakupu paliwa pomniejszone o upust 
cenowy podany w ofercie. 
 
6. Ze względu na liczne tankowania Zamawiający wymaga aby stacja paliw była 
zlokalizowana na terenie miasta Częstochowy. Zamawiający wymaga 
posiadania/dysponowania co najmniej 1 stacją paliw. 
 



7. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się 
kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 
 
Kryteria wyboru oferty  
Kryterium wyboru  Waga kryterium  

Cena  90%  
Upust  10%  

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
(Najwyższy cena : Cena oferty badanej) x 90 = ilość punktów 
Punkty za kryterium „Upust” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
(Upust oferty badanej : Najwyższy oferowany upust) x 10 = ilość punktów  
 

7.1. Punkty w obu kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Ilości 
punktów za poszczególne kryteria, zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę 
oferty.  
 

7.2. Ceny (w złotych) oraz upust (w procentach) muszą być podane z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku  
 

7.3. Poziom upustu wskazany w formularzu ofertowym musi być jednakowy dla oferowanych 
paliw. Wysokość upustu oferowana w ofercie będzie stała w okresie objętym umową.  
 

7.4. Dane cenowe muszą być podane według stawek obowiązujących w dniu 25.03.2016. 
potwierdzenie ceny sprzedawanego paliwa na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej na 
terenie miasta Częstochowy. Udokumentowaniem powyższych cen musi być oryginał 
paragonu lub potwierdzona kopia paragonu z powyższej daty.  
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena paliwa 
po zmianie będzie rażąco odbiegać od średnich cen obowiązujących na rynku paliw,  
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
 
9. Do oferty należy załączyć niżej wymienione dokumenty: 
 
- Paragon z dnia 25.03.2016 z podaną ceną benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego. 
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
- Aktualna koncesja na obrót paliwami wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,  
w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem. 
- Informację o liczbie stacji paliw  

L.p Stacja paliw Lokalizacja Godziny otwarcia Podstawa dysponowania 

1     

Dokumenty, o których mowa powyżej winny być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
 


