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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 1 do SWZ 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego grzewczego lekkiego w ilości około 400m3 do 4 kotłowni 
należących do Zamawiającego zlokalizowanych na terenie gminy Wierzbica :  
- Wierzbica - 3 kotłownie (kotłownia przy ulicy Sienkiewicza 32, kotłownia przy ulicy Żeromskiego 34 oraz kotłownia przy 
ul. Kościuszki 73. Dostawa w partiach nie większych niż 32m3)  
- Dąbrówka Warszawska - 1 kotłownia ( Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Warszawskiej 5 km od Wierzbicy. 
Dostawy do PSP w Dąbrówce Warszawskiej w ilości 25m3 odbywać się będą na podstawie oddzielnej umowy zawartej  
z dyrektorem szkoły. Dostawy jednorazowe do PSP nie większe niż 4,5m3) , w ilości około 400m3 łącznie przez okres 
trwania umowy spełniającego niżej wymienione parametry zgodnie z normą PN-C 96024:2011:                                                            
- Gęstość w temperaturze 15o C – max 860 kg/m3  
- Skład frakcyjny:  
          - do temperatury 250o C destyluje – max 65 % (V/V)  
          - do temperatury 350o C destyluje – min 85 % (V/V)  
- Lepkość w temperaturze 20o C – max 6,00 mm2/s  
- Temperatura zapłonu – min 56o C  
- Temperatura płynięcia – max -20o C  
- Zawartość siarki – max 0,10 %(m/m)  
- Zawartość wody – max 200 mg/kg  
- Zawartość zanieczyszczeń stałych – max 24 mg/kg    
- Pozostałość po koksowaniu – max 0,30 % (m/m)                                                                                                                      
- Pozostałość po spopieleniu – max 0,01 % (m/m)  
- Wartość opałowa – min 42,6 MJ/kg 
2.Wymagania co do oleju zostały określone w SIWZ. 
3 Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju.  
4. Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego. 
5. Realizacja dostaw w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.  
6. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach 8:00 (rozpoczęcie wyładunku) do 15:00 (zakończenie 
wyładunku).  
7. Przewidywane ilości jednorazowego zamówienia: nie większe niż 32m3. 
8. Wraz z dostawą Wykonawca przedkłada świadectwo jakości dla każdej partii oleju. 
W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej  i udowodnionej  winy złej jakości 
paliwa, Wykonawca pokryje koszty jej naprawy.  
9. Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego paliwa każdorazowo po dostawie. Wartość 
dostawy obliczona będzie, jako iloczyn objętości oleju wg wskazań licznika dystrybucyjnego oraz ceny jednostkowej za 
1m3 oleju wskazanego w ofercie i zastosowanego rabatu.  
10. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji dostaw.  
11. W ofercie należy podać cenę 1 m3 oleju. Cena powinna być aktualna na dzień ogłoszenia przetargu tj. 21.09.2021r. 
12. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną lub za 
pośrednictwem logowania się do na konto w systemie PUESC – https://puesc.gov.pl/ przez przedstawiciela 
Zamawiającego wskazanego w umowie dla każdego miejsca dostawy. Ilość oraz termin każdorazowej dostawy do miejsc 
wskazanych w przedmiocie umowy określane będą przez przedstawiciela Zamawiającego, z jednoczesnym obowiązkiem 
realizacji dostawy w terminie nie później niż 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

13. Dostawa musi być realizowana przy użyciu specjalistycznego sprzętu i cystern przeznaczonych do przewozu 
oleju opałowego,  posiadających  odpowiednie  atestowane  mierniki  przepływowe  paliwa  i  wyposażonych w 
niezbędne urządzenia do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników. Transport paliw winien spełniać 
wymogi odpowiednich przepisów prawa, w tym dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz 
ochrony środowiska. 

14.Każdorazowe przepompowanie oleju do zbiornika Zamawiającego będzie się odbywało tylko i wyłącznie 
w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 

15. Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego - osobie dokonującej 
odbioru danej partii oleju opałowego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonego oleju 
(,,świadectwo jakości”) określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie. Koszty transportu ujęte zostaną w 
cenie oleju opałowego lekkiego. 

16.Zamawiający zastrzega  możliwość  zmiany  ilości  dostarczanego  oleju,  w  stosunku  do  ilości  określonych w 
punkcie 1 niniejszego opisu, z uwagi na uwarunkowania pogodowo – atmosferyczne bądź w wyniku innych 
czynników mających wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw oleju. W takim 
przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany 
zamówienia. Rozliczenie za dostawy będzie dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonego oleju. 
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