
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia     ZP-URB-6/2022  

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne  dostawy paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju  

opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni   

a)  olej napędowy (ON) 140 000 dm3; 

b)  olej opałowy – 80 000 dm 3 

Paliwa sprzedawane przez Dostawcę w ramach niniejszego postępowania musza spełniać wymagania 

jakościowe według obowiązujących norm w tym zakresie m.in., Polskie Normy PN/EN  590, PN-C-

960..oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 23 października 2015 roku, poz. 1680). Wskazane powyżej 

ilości paliw należy traktować, jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania 

w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste 

będą mniejsze od zamawianych W takim przypadku Dostawcy będzie przysługiwało  wynagrodzenie 

wynikające z rzeczywistej ilości paliwa. 

Dostawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość 
dostarczanych paliw zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami jakościowymi. 
 

Olej napędowy będący przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego winien 

charakteryzować się następującymi parametrami jakościowymi: 

 

 

 

Olej opałowy będący przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego winien 

charakteryzować się następującymi parametrami jakościowymi: 

 

 

 

 

L.p. Właściwości Jednostka Wartości 

1. Zawartość wody mg / kg Nie więcej niż 200 

2. Zawartość siarki mg / kg Nie więcej niż 10 

 

3. 

Temperatura zablokowania 

zimnego filtra 

 

˚C 

Nie wyższa niż (-20) w 

okresie zimowym 

L.p. Właściwości Jednostka Wartości 

1. Zawartość wody mg / kg Nie więcej niż 200 

2. Zawartość siarki mg / kg Nie więcej niż 10 

 

3. 

 

Temperatura płynięcia 

 

˚C 

Nie wyższa niż (-20) w 

okresie zimowym 



          Dostawaca posiadaja specjalistyczny sprzęt – pojazd do przewozu paliw płynnych wyposażony 

w miernik poboru paliw.

 

Zakup i dostawa paliwa odbywać się będzie na zasadzie sukcesywnych, bezgotówkowych dostaw  

poprzez napełnienie zbiorników: 

-olej napędowy  - Lulkowo zbiornik 5.000,0dm3 

- Bardo k/Wrześni zbiornik 5.000,0dm3 

-olej opałowy     - Lulkowo zbiornik 10.000,0dm3 

 

Rozliczenie za sprzedane paliwo dokonywane będzie fakturami VAT dwa razy w miesiącu.  

Pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 do 15 dnia miesiąca, dugi natomiast od 16 do  

ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu  

rozliczeniowego. Faktury płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.  Dostawca  

prowadzić będzie dokumentację wydanego paliwa. 

1.2. Dostawa realizowana będzie na podstawie sukcesywnych zamówień potwierdzanych faksem 

lub e-mailem przez upoważnionych przez Zamawiającego pracowników. 


