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Załącznik nr 5a do SWZ 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Część 2 Wydział Nauk Biologicznych UWr Ogród Botaniczny Arboretum, 
Wojsławice 2, 58 – 230 Niemcza. 
 
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA SĄ:   

1. Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, w okresie od dnia podpisania 

umowy, nie wcześniej niż od dnia 1.10.2021r. do dnia 30.12.2022 r., 

spełniającego wymagania określone w PN-C 96024:2011 do Ogrodu Botanicznego 

Arboretum  Wojsławice 58-230 Niemcza Wojsławce 2. 

2. Zamawiający wymaga, aby parametry oleju opałowego były zgodne z parametrami 

określonymi normą PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla 

olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje 

opałowe ( Dz. U. z 2014r. poz. 1547), tj:  
1) Wartość opałowa (minimalna) – 42,6 MJ/kg 

2) Temperatura zapłonu (minimalna) - 56°C 

3) Zawartość siarki (maksymalna) – 0,2% (m/m) 

4) Temperatura płynięcia (maksymalna) - -20°C 

5) Gęstość maksymalna w temperaturze 15°C – 860kg/m³ 

 

3. Planowana, łączna ilość dostaw oleju opałowego wynosi ok. 15 000 litrów.  

Jest to ilość szacunkowa. Ostateczna ilość zamówionego oleju opałowego będzie zależeć 

od poziomu cen w ciągu roku i limitu środków finansowych, które zostaną określone w 

umowie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w oparciu o rzeczywiste potrzeby 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczanego oleju o 30% 

w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych „łagodnej zimy”. Szacunkowe 

zużycie oleju opałowego ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne, nie stanowi 

zobowiązania do jego zakupu. Rzeczywiste zużycie zakupionego oleju opałowego w 

trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. 

5. Sposób realizacji dostawy oleju opałowego: partiami, każdorazowo na podstawie 

zmówienia częściowego składanego przez Zamawiającego. Zamówienie częściowe 

odbiorcy określi ilość, termin i miejsce dostawy.  

6. Zmiana ilości dostarczonego oleju opałowego nie wpłynie na dodatkowe 

skutki finansowe  i prawne dla Zamawiającego, poza wynagrodzeniem 

wynikającym z umowy oraz ilością zamówionego i otrzymanego oleju 

opałowego z zachowaniem współczynnika korygującego dla zamówienia 

głównego 

7.Olej opałowy lekki należy dostarczać z zachowaniem wszystkich obowiązujących 

przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych. 

Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko. 

Olej musi być dostarczany do kotłowni Odbiorcy w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie 3 dni 

roboczych od złożenia zamówienia przez Odbiorcę. 

 


