
Załącznik nr 2  

Do zapytania ofertowego 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego określonego 

kodem CPV: 09134100-8 na potrzeby własne Zamawiającego w ilości około  

300 000 dm3  w okresie 12 miesięcy, tj. 25 000 dm3 miesięcznie. Olej napędowy jest 

przeznaczony do napędu wysokoprężnych silników spalinowych w autobusach 

komunikacji miejskiej i pojazdach taboru gospodarczego Zamawiającego. 

Zapotrzebowanie Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu 

bądź zmniejszeniu maksymalnie o 10%. 

2. Oferowany olej napędowy powinien spełniać wymogi normy PN-EN 590 „Paliwa do 

pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.), 

przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy 

PN-EN 590 Jednocześnie oferowane zamawiającemu paliwo musi spełniać normy i 

wymagania jakościowe zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 133 z późn. 

zm.). 

3. Zamawiający wymaga dostaw oleju napędowego, którego skład będzie 

przystosowany do zewnętrznych warunków atmosferycznych, tj.:  

1) od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września - olej napędowy gatunek B - letni, 

2) od dnia 16 listopada do końca lutego - olej napędowy gatunek F - zimowy, 

3) od dnia 1 marca do 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do 15 

listopada - olej napędowy gatunek D -przejściowy. 

4. Dostawę paliw do zbiorników Zamawiającego wykonuje Wykonawca własnym lub 

wynajętym środkiem transportu. 

 

II. WARUNKI DOSTAWY 

1. Dostawy oleju napędowego będą realizowane od poniedziałku do soboty, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach  od 6:00 do 14:00 , na 

pisemne zamówienie Zamawiającego, do zbiornika naziemnego o pojemności 5 000 

dm3 , znajdującego się na terenie bazy transportowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 

przy u ulicy Jana Samsonowicza 3 . 

2. Przy każdej dostawie zawory nalewowe oraz spustowe cysterny muszą być 

zaplombowane, a numery plomb wpisane w dokumencie dostawy. Otwarcie plomb 

może nastąpić wyłącznie w obecności uprawnionego pracownika Wykonawcy lub 

w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego 

przez Wykonawcę. 

3. Odbiór paliwa dostarczanego do Zamawiającego będzie odbywał się na podstawie 

zalegalizowanych urządzeń pomiarowych, tj. systemu kontrolno-pomiarowego 

zamontowanego w budynku stacji paliw. Sposób rozładunku – wymuszony. 

Zamawiający spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenie Ministra Gospodarki 



z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać 

zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń 

wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 

pomiarowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 373). 

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Kamil Stelmasik nr telefonu 41 2635066 

 

 


