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Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  

  

 

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164.) ogłoszonego przez 

Zamawiającego, na dostawy pn. :  

 

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania  

na potrzeby spółki  Warmia i Mazury Sp. z o.o.” 

 

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164). 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego  

do celów grzewczych w maksymalnej ilości 350 000 l dla Spółki Warmia i Mazury  

Sp. z o.o., zwanego także  Odbiorcą.  

Dostawy będą odbywały się w ilościach 30 000 l, 15 000 l, 10 000 l, w zależności  

od potrzeb Zamawiającego (Odbiorcy). 

 

2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

(CPV): 09135100 – 4 olej opałowy 

 

3. Podana ilość oleju opałowego stanowi maksymalne zapotrzebowanie w okresie 

obowiązywania umowy. Odbiorca zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości kupionego 

oleju opałowego. 

 

4. Współce Warmia i  Mazury Sp. z o.o.  znajdują się zbiorniki na olej opałowy  

o pojemności 4 000 litrów. 

 

5.  Olej opałowy musi posiadać właściwości fizyko-chemiczne określone w Polskiej 

Normie „PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe – Oleje opałowe” dla gatunku L-1, tj. nie 

gorsze niż: 
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Właściwości Jednostki Zakres 

Minimum Maksimum 

Gęstość w temperaturze 

15º C 

kg/m3 - 860 

Wartość opałowa MJ/kg 42,6 - 

Lepkość kinematyczna w 

temperaturze 20 ºC 

mm2 /s - 6,00 

Skład frakcyjny: do 

temperatury 250 ºC 

destyluje do temperatury 

350 ºC destyluje 

% (V/V) -  

85 

<65  

- 

Temperatura płynięcia ºC - - 20 

Pozostałość przy 

koksowaniu z 10% 

pozostałości destylacyjnej 

% (m/m) - 0,3 

Zawartość siarki % (m/m) - 0,1 

Zawartość wody mg/kg - 200 

Zawartość zanieczyszczeń 

stałych 

mg/kg - 24 

Pozostałość po 

spopieleniu 

% (m/m) - 0,01 

Barwa - Czerwona* 

* Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 

sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1054). 

 

 

6. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb 

Odbiorcy, każdorazowo na podstawie zamówienia telefonicznego częściowego 

składanego przez Odbiorcę, określającego ilość oraz miejsce dostawy. 

 

7. Wykonawca zapewni transport oleju opałowego środkami transportu do tego 

przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz  

z drukarką, pompę ssąco - tłoczącą oraz wąż o długości minimum 30 metrów. 

 

8. Olej opałowy musi być dostarczany do kotłowni w ww. Inspektoratach w dni robocze 

dla Odbiorcy w godz. 8.00 – 16.00. 

 

9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie  

48 godzin od każdorazowego złożenia przez Odbiorcę zamówienia częściowego. 
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10. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę wad lub braków oleju opałowego, 

Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia wad lub braków odbierze na własny 

koszt wadliwy olej opałowy i dostarczy wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od 

dnia odbioru wadliwego oleju, bądź uzupełni w tym terminie braki ilościowe oleju. 

 

11. Odbiorca zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia przy 

dostawie częściowej dokumentu potwierdzającego właściwości fizyko – chemiczne 

dostarczonego oleju opałowego. Koszt uzyskania i dostarczenia dokumentu ponosi 

Wykonawca. 

 

12. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości 

rzeczywiście zatankowanego oleju, według wskazania przepływomierza. 

 

 

 

 

 

 

 


