Znak sprawy: NZ-NA/I/PN/05/19

Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Postępowania przetargowego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zm.) na:
„Zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych typu Ekoterm Plus, Lotos
Red 01 lub innego równoważnego zgodnego z normą PN-C-96024: 2011 w ilości 145.000 dm³
dla jednostek organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”
CPV: 09135100-5
I. TOWARY USŁUGI BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych
typu Ekoterm Plus, Lotos Red 01 lub innego równoważnego w ilości 145.000 dm³ ( dopuszcza
się stosowanie jednostki zamiennej litr- l dm³ = 1 litr) dla jednostek organizacyjnych Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
1.2. Specyfikacja ilościowa przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostaw przedstawia poniższa
tabela:
Część
nr 1

1.

2.

Miejsce
dostawy

Adres

Szacunkowa
ilość(litry)

Baza Zwalczania
Zanieczyszczeń
w Świnoujściu

ul. Wybrzeże
Władysława IV 1,
72-600 Świnoujście

60.000

Pojemność
zbiorników
w litrach
4.000

Brzegowa Stacja
Ratownicza w
Ustce

ul. Bohaterów
Westerplatte 16,
76-270 Ustka

17.000

2.000

Brzegowa Stacja
Ratownicza we
Władysławowie

ul. Hryniewickiego 2,
84-120
Władysławowo

15.000

2.000

Stacja
Ratownictwa
Morskiego w
Helu

ul. Sikorskiego 29
84-150 Hel

8.000

Razem
ilość na
część
60.000

40.000

2.000

1

3.

Brzegowa Stacja
Ratownicza w
GdańskuŚwibnie

ul. Świbnieńska 9B,
80-690 Gdańsk

12.000

1.000

Stacja
Ratownictwa
Morskiego w
Gdańsku
Górkach
Zachodnich

ul. Stogi 24,
80-642 Gdańsk

4.000

1.000

45.000

Brzegowa Stacja
Ratownicza w
Sztutowie

ul. Obozowa 8A
82-110 Sztutowo

Stacja
Ratownictwa
Morskiego w
Tolkmicku

ul. Port 1B
82-340 Tolkmicko

Suma

14.000

4.000

15.000

2.000

145.000

145.000

1.3.Wymagane parametry fizykochemiczne dostawy oleju opałowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami, wg normy PN-C-96024:2011, charakteryzujące się następującymi parametrami:
- gęstość w temp. 15 °C
- wartość opałowa
- temperatura zapłonu
- zawartość siarki
- lepkość kinematyczna w temp. 20 °C
- zawartość zanieczyszczeń stałych
- zawartość wody
- barwa

- 820-860 kg/m³
- min. 42,6 MJ/kg
- min. 56 °C
- max. 0,10% m/m
- max. 6,00 mm²/kg
- max. 24 mg/kg
- max. 200 mg/kg
- czerwona

II. WYMAGANE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1. Zamówienie będzie realizowane przez Zamawiającego do dnia 30 września 2021 roku, na
warunkach określonych w umowie lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia
brutto lub do wyczerpania całkowitej ilości wskazanej w pkt. 1.2. Opisu Przedmiotu
Zamówienia, w zależności co nastąpi wcześniej.
W przypadku gdy zakupiona ilość w ramach posiadanych środków będzie mniejsza niż
wskazana szacunkowa ilość w pkt. 1.2., Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego.
2. Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy każdej partii zamówionego oleju opałowego wraz
z zatankowaniem zbiorników, Zamawiający ustala na 3 dni od momentu zgłoszenia
zapotrzebowania do Wykonawcy faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
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3. Dostawa konkretnej ilości oleju opałowego i pod konkretny adres następować będzie poprzez
każdorazowe zlecenie dostarczenia żądanej ilości. Zlecenie przekazane zostanie faksem,
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4. Dostawa oleju opałowego do zbiorników magazynowych, usytuowanych przy kotłowniach w
obiektach wymienionych w pkt. Nr 1.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia odbywać się będzie
wyłącznie na koszt Wykonawcy. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do
zapewnienia ubezpieczenia, załadunku, transportu i rozładunku przedmiotu zamówienia.
Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie
dostaw- samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie
dokumenty zezwalające na transport paliw- oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany
licznik wydawanego oleju opałowego.
5. Do każdej partii dostarczonego oleju opałowego Wykonawca winien dołączyć (przedstawić)
świadectwo (certyfikat) jakości wydane przez producenta lub odpowiednie orzeczenie
laboratoryjne, przedstawiające parametry dostarczanego paliwa (potwierdzające spełnianie
wymagań zawartych w pkt. 1.3. Opisu Przedmiotu Zamówienia), podpisane przez osobę
uprawnioną.
6. Olej opałowy każdorazowo winien być dostarczany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie
transportu, dystrybucji i napełniania zbiorników paliwem.
7. Zamawiający wymaga, aby termin płatności faktury VAT wynosił minimum 7 dni, od daty
jej prawidłowego doręczenia do siedziby Zamawiającego.
8. Rozliczenia między wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskiej jednostce
pieniężnej „złoty”. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w
walucie obcej.
9. Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego
każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej
za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu,
dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.
Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową
oleju opałowego oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą
marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, według której Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy według wzoru:
C wykonawcy= C producenta x W wykonawcy x ilość ( l )
Gdzie:
C wykonawcy
C producenta
W wykonawcy
Ilość (l)

- cena jednostkowa netto oleju opałowego w dniu dostawy
- cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
- marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony
w formularzu cenowym
- ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty wariantowej.
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11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
12. Złożenie przez wykonawcę oferty niezgodnej z powyższymi warunkami powodować będzie
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
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