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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminnych w 

sezonie grzewczym 2021/2022 na terenie Gminy Turawa. 

2. Łączne zapotrzebowanie na olej opałowy w sezonie grzewczym waha się w granicy 60 000 

litrów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości określonej w ust. 2 dostarczanego oleju w 

zależności od potrzeb uzależnionych warunkami atmosferycznymi oraz sytuacją związaną z 

Pandemia COVID-19 –wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. 

4. Dostawa oleju odbywać będzie się etapami, w terminach wskazanych każdorazowo przez 

Zamawiającego do następujących kotłowni olejowych:  

1) Kotłownia Urzędu Gminy – 46-045 Turawa, ul. Opolska 39c; 

2) Kotłownia Hali Sportowej – 46-045 Turawa, ul. Opolska 47A; 

3) Kotłownia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie, ul. Kolanowska 4; 

5. Dostawa oleju (w tym załadunek, rozładunek oraz transport) do obiektów gminnych odbywać się 

będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i jego staraniem.  

6. Rozliczenie finansowe będzie następowało za rzeczywiście zakupiony przez Zamawiającego olej 

opałowy. 

7. Rozliczenie ilości dostarczonego oleju nastąpi zgodnie z zasadami sprzedaży producenta w 

temperaturze referencyjnej + 15 °C. 

8. Czas oczekiwania na dostawę oleju nie będzie przekraczał 48 godziny od złożenia zamówienia. 

9. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. 

10. Dostawy będą realizowane po zgłoszeniu telefonicznym, pisemnym lub drogą elektroniczną przez 

Zamawiającego. 

11. Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w 

legalizowany układ do pomiaru ilościowego opału lekkiego oraz inne urządzenia niezbędne 

bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników.  

12. Olej będzie dostarczany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących 

przewóz materiałów niebezpiecznych przez osoby posiadające wymagane przepisami 

uprawnienia.  

13. Odbiór oleju odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Zamawiającego, zgodnie z odczytem 

urządzeń pomiarowych posiadających aktualna legalizację, zainstalowanych na jednostkach 

dostawczych Wykonawcy.  
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14. Olej opałowy lekki L – 1 według Polskiej Normy PN C – 96024 powinien spełniać wymagania: 

1) gęstość w 15 °C, max – 860 kg/m3, 

2) wartość opałowa, min. - 42,6 MJ/kg, 

3) temperatura zapłonu, min. – 56 °C, 

4) lepkość kinematyczna w 20 °C, max. - 6,00 mm2/s, 

5) skład frakcyjny: 

a) do 250 °C destyluje, poniżej. - 65 % (V/V), 

b) do 350 °C destyluje, min. - 85 % (V/V), 

6) temperatura płynięcia, max. - 20 °C, 

7) pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. - 0,3 %(m/m), 

8) zawartość siarki, max. - 0,1 % (m/m), 

9) zawartość wody, max. - 200 mg/kg, 

10) zawartość zanieczyszczeń stałych, max. - 24 mg/kg, 

11) pozostałość po spopieleniu, max. - 0,01 % (m/m), 

12) odporność na utlenianie, max. – 25 g/m3, 

13) barwa – czerwona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA                          

a) Dokładne dni i godziny przyjazdu i odjazdu autobusów szkolnych ustalone zostaną zgodnie  
z planem lekcji.  

b)  Wykonawca zapewni miejsca siedzące dla wszystkich uczestników każdego przejazdu. 

c) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo uczniów podczas wykonywania usług przewozu. 
Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu,  
w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana 
działalnością Wykonawcy. 

d) Wykonawca musi realizować niniejsze zamówienie zgodnie z przepisami prawa, 
a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym 
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 2140) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 110). 
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