
Załącznik nr 9 do SWZ 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Muzeum 

Romantyzmu w Opinogórze. 

Dostawa realizowana będzie sukcesywnie, w częściach do czterech kotłowni obiektów Muzeum 

Romantyzmu tj. Oficyny Dworskiej, Dworu, Zaplecza Gospodarczo – Folwarcznego oraz Oranżerii. 

Olej opałowy dostarczany będzie przez Wykonawcę do ww. czterech obiektów znajdujących się na 

terenie siedziby Zamawiającego pod adresem 06-406 Opinogóra Górna, ul. Zygmunta  Krasińskiego 

9. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego ww. oleju opałowego przewidywane jest w ilości 

około 114 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zmniejszenia lub 

zwiększenia) ilości dostaw w zależności od potrzeb. 

Wskazana ilość zapotrzebowania oleju jest prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego 

w okresie realizacji umowy. 

Zakup oleju opałowego przez Zamawiającego będzie realizowany sukcesywnie w częściach                    

w terminie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. z zorganizowanej sieci stacji paliw Wykonawcy. 

Jednorazowa ilość zamawianego oleju opałowego będzie wynosiła ok. 10 000 litrów. Przedmiot 

zamówienia obejmuje również załadunek oleju opałowego w zorganizowanej sieci stacji paliw 

Wykonawcy i jego rozładunek w miejscu przeznaczenia u Zamawiającego. 

Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie w przypadku zakupienia 

mniejszej ilości oleju opałowego niż ww. prognozowana, szacunkowa wartość zapotrzebowania.  

Nazwa i kod CPV 09135100-5 olej opałowy. 

 

2. Przedmiotem dostawy jest olej opałowy lekki przeznaczony do opalania czterech kotłowni. 

Dostarczany przez Wykonawcę olej opałowy musi spełniać wymagania określone w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, oraz być zgodne z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 

grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz 

rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016 r. 

poz. 2008) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w 

sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1822) oraz posiadać 

świadectwo (certyfikat) jakości partii oleju opałowego określające rzeczywiste parametry fizyko-

chemiczne. Certyfikat powinien być wystawiony przez producenta oleju opałowego lub 

laboratorium posiadające akredytację PCA. Właściwości dostarczanego oleju opałowego lekkiego 

powinny być ponadto zgodne z wymaganiami Polskiej Normy PNC-96024:2011 „Przetwory 

naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1., w tym w 

szczególności: 

a) zawartość siarki nie większa niż 0,10% (m/m)  

b) zawartość opałowa nie mniejsza niż 42,60 MJ/kg, 

c) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg. 

3. Podczas każdej dostawy Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji 

urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika 

zainstalowanego na pojeździe dostawczym. 

4. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający zastrzega 

sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego                    

i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. 

5. Uwzględniając wykładnię art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż przedmiot 

niniejszego zamówienia, tj. dostawy oleju opałowego, jest powszechnie dostępny, tzn. są „to dobra 

popularne zaspokajające potrzeby wszystkich kategorii odbiorców publicznych i prywatnych na 

terenie całego kraju” oraz posiada ustalone standardy jakościowe, tzn. jest to typ dostaw 



znormalizowanych odpowiadających przeciętnym, oferowanym w powszechnej ofercie 

standardom, określonym w przepisach prawa, nie zaś specyficznym wymaganiom Zamawiającego, 

na skutek dostosowania standardu dostawy do jego indywidualnych potrzeb, a zatem o jakości nie 

wymagającej indywidualnego ustalenia. W okresie korzystania z przedmiotu zamówienia, z uwagi 

na sposób użytkowania dostarczonego materiału (olej opałowy ulega spaleniu), Zamawiający nie 

będzie ponosił żadnych kosztów eksploatacji lub innych kosztów związanych z użytkowanym 

olejem opałowym (np. utrzymaniem, wycofaniem – w tym kosztami recyklingu) . 

6. Dostawa oleju realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb 

Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy to 2 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania. 

 Wykonawca  będzie prowadzić ewidencję zakupywanego oleju opałowego przez Zamawiającego z 

podaniem daty zgłoszenia zapotrzebowania, daty dostawy i ilości zakupionego oleju. 

 Wykonawca  będzie udostępniał Zamawiającemu wskazane powyżej informacje na jego wniosek.  

7. Rozliczenia za faktycznie dokonany przez Zamawiającego zakup oleju opałowego dokonywane 

będą po każdej dostawie na podstawie faktury VAT przelewem na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy. 

 Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie 

zakupionych przez Zamawiającego ilości oleju opałowego na zasadach określonych w umowie. 

 Płatność dokonywana będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

 

 

 

 

 

 

          

  


