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Załącznik Nr 1 
 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
       Przedmiotem zamówienia jest dostawa – Dostawa 60 000 litrów oleju opałowego lekkiego, 

sukcesywnie, stosownie do potrzeb, do dwóch kotłowni Zamawiającego znajdujących się 
przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu. 

 
Minimalne warunki jakim musi odpowiadać olej opałowy lekki:   
1. gęstość w temperaturze 15°C nie może być wyższa niż 860 kg/m³, 
2. wartość opałowa (energetyczna) nie może być niższa od 42,6 MJ/kg, 
3. temperatura zapłonu nie może być niższa niż 56°C (wymóg Straży Pożarnej 63ºC), 
4. zawartość siarki nie może być wyższa niż 0,2%, 
5. zawartość wody nie może być wyższa niż 200 mg/kg, 
6. zawartość stałych ciał obcych nie może być wyższa niż 24 mg/kg, 
7. temperatura płynięcia nie może być wyższa niż -20ºC, 
8. barwa czerwona. 
 
Do każdej dostawy powinno być dołączone, potwierdzone za zgodność z oryginałem, świadectwo 
jakości oleju opałowego. 
 
Olej opałowy należy dostarczać transportem Wykonawcy, specjalistycznym sprzętem do dowozu 
paliwa (mała, jednoosiowa cysterna – trudności dojazdowe), sukcesywnie według zamówień w okresie 
związania umową. 
 
Dla kotłowni w hali namiotowej kryjącej korty tenisowe każdorazowe zamówienie oleju opałowego 
lekkiego nie będzie przekraczać 2 000 litrów, natomiast dla kotłowni przy hali pneumatycznej 
każdorazowe zamówienie oleju opałowego lekkiego nie będzie przekraczać 2 500 litrów, ze względu 
na brak możliwości magazynowania większej ilości oleju opałowego. 
Zamawiający będzie składał telefoniczne zamówienie w dniu poprzedzającym dostawę,  
a Wykonawca będzie musiał dostarczyć zamówioną ilość oleju opałowego do godz. 8:00 dnia 
następnego. 
 
Ze względu na trudności dojazdowe do tych kotłowni Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien 
dokonać wizji lokalnej celem zaznajomienia się z możliwościami dowozu przedmiotu zamówienia. 
 
W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Zamawiający stosować będzie kary umowne 
określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu 
zamówienia.  
W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z 
tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości oleju opałowego lekkiego. 
 
 
 
 

 
 


