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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
OLEJ OPAŁOWY LEKKI 

 

I. Wymagania Zamawiającego: 
 

1. Przewidywana ilość dostaw oleju opałowego lekkiego w roku 2021 wynosi 60 000 litrów, w tym 
w poszczególnych półroczach: 
a) I półrocze –  30 000 litrów, 
b) II półrocze – 30 000 litrów. 

 

2. Olej musi spełniać wymagania polskiej normy PN-C-96024:2011 oraz posiadać następujące 
właściwości: 
a) gęstość w temp. 15oC – maksimum 860 kg/m3; 
b) wartość opałowa – minimum 42,6 MJ/kg; 
c) zawartość siarki – maksimum 0,1% m/m; 
d) zawartość zanieczyszczeń stałych – maksimum 24 mg/kg; 
e) zawartość wody – maksimum 200 mg/kg. 

 

II. Dodatkowe warunki, których spełnienie zastrzega sobie Zamawiający: 
 

1. Transport własny Wykonawcy (koszt transportu i rozładunku wkalkulowany w cenę oleju 
opałowego lekkiego).  
Wykonawca będzie dostarczał paliwo bezpośrednio do zbiorników kotłowni, znajdujących się na 
terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przy ul. Ratuszowej 1/3, własnym 
środkiem transportu, na własny koszt i niebezpieczeństwo. 
 

2. Częstotliwość dostaw średnio 1÷3 razy w miesiącu w terminach i ilościach zgłaszanych przez 
Zamawiającego. 
Dostawy realizowane będą specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w 
legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego oraz inne urządzenia 
niezbędne do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników. Olej będzie dostarczany 
z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów 
niebezpiecznych przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia.  

 

3. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający będzie zgłaszał e-mailem lub faksem 
zapotrzebowanie na konkretną dostawę paliwa ze wskazaniem ilości, a Wykonawca będzie 
potwierdzał termin dostawy faksem lub e-mailem (potwierdzenie powinno zawierać datę i 
przewidywaną godzinę dostawy). Wykonawca będzie dostarczać przedmiot umowy nie później 
niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli 
Zamawiający nie zleci inaczej, dostawy będą realizowane w dni powszednie (pon. – piąt.) w 
godzinach od 7:30 do 14:00. 
 

4. Odbiór dostaw oleju opałowego lekkiego odbywał się będzie przez osobę reprezentującą 
Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację, 
zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy. 
 

5. W razie potrzeby, Wykonawca przeprowadzi niezwłocznie bezpłatną dezaktywację i oczyszczenie 
ewentualnych rozlewisk oraz wycieków paliwa, które nastąpiły na terenie należącym do 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. W przypadku niewykonania niezwłocznej dezaktywacji przez 
Wykonawcę, zostanie ona przeprowadzona przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Koszt 
dezaktywacji zostanie potrącony z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

 

6. Wykonawca gwarantuje spełnienie wymagań jakości paliwa, o których mowa w pkt I. W celu 
potwierdzenia jakości paliwa, do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu aktualne świadectwo jakości na dostarczony olej opałowy lekki  oraz aktualną 
legalizację przepływomierza potwierdzoną przez Urząd Miar. 
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7. Wykonawca, przez cały okres realizacji umowy, musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (zwaną dalej koncesją), wydaną 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 
poz. 833 ze zm.) oraz realizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.). W przypadku, gdy okres 
ważności koncesji jest krótszy niż okres obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu nową koncesję, nie później niż 3 dni robocze przed wygaśnięciem 
ważności dotychczasowej koncesji. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie 
Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu aktualną koncesję w celu potwierdzenia spełnienia wymogu jej posiadania. 

 


