
     Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr.17/2019

      szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa oleju napędowego grzewczego  dla Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w okresie od 

01.01.2019r do 31.12.2020 w łącznej ilości szacunkowej  32 000 litrów. 

2. Oferowany olej opałowy musi odpowiadać wymaganiom jakościowym według normy: 

PN-C-96024 dla gatunku L-1, tj. charakteryzować się parametrami zbliżonymi do:  

 

Lp Właściwości Wartość Jednostka 

1 Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg 

2 Temp. zapłonu nie niższa niż 56 °C 

3 Gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 0,86 g/ml 

4 Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 °C 

5 Lepkość kinematyczna w temp. 20°C nie większą niż 6,0 mm2/s 

6 Zawartość wody nie większa niż 200 Mg/kg 

7 Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %(m/m) 

8 Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 Mg/Kg 

9 Pozostałość po koksowaniu w 10% poz. dest. nie wyższa 

niż 

0,3 %(m/m) 

10 Pozostałość po spopieleniu max 0,01 %(m/m) 

 

 

3. Jednorazowa ilość dostawy w zależności od zgłaszanych zapotrzebowań oraz termin 

dostawy będą ustalane na bieżąco z Zamawiającym na podstawie pisemnego zlecenia, 

jednak jednorazowo dostawa będzie obejmować nie mniej niż 3.000 litrów. 

4. Dostawa nastąpi maksymalnie w ciągu 48 godzin licząc od dnia wysłania pisemnego 

zlecenia na adres email Wykonawcy. 

5. Przy  dostawie Zamawiający wymaga dostarczenia karty charakterystyki  dostarczanego 

oleju opalowego w języku polskim. 



6. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne i potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do działania w imieniu Wykonawcy 

świadectwo jakości na dostarczony Olej. 

7. W zakresie dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzi -przygotowanie 

asortymentu dostawy zgodnie ze zleceniem  przesłanym przez Zamawiającego, dowóz 

paliwa do Zamawiającego, wyładunek dostawy do zbiornika oleju opałowego 

umiejscowionego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z 

o.o. Rudno 17. 

8. Samochody dostawcze dostarczające olej opałowy muszą być wyposażone w legalizowane 

mierniki dostarczanego oleju opałowego, przeliczające ilość dostarczonego oleju 

opałowego. 

9. Ustalenia i decyzje dotyczące Wykonawcy.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania całkowitej ilości dostaw określonych 

w pkt.1. Wykonawcy nie przysługuje wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z upoważnionym  przedstawicielem z tego tytułu roszczenie 

odszkodowawcze względem Zamawiającego.  

 

 


