SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby
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Przedmiot zamówienia jest złożony z dwu części.
1. Część I: Dostawa oleju napędowego.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywną dostawę oleju napędowego do silników
diesla na potrzeby MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu w ogólnej w ilości szacunkowej 50 000
litrów, przez okres obowiązywania umowy do miejsca dostawy wskazanego poniżej i
wg poniższych zasad:
− jednorazowa dostawa do siedziby MIR-EKO Sp. z o.o., ul. Górna 27, 22-530 Mircze
maksymalnie 5 000 litrów do zbiornika magazynującego o pojemności 5 000
litrów.
− dostawa: co najmniej 1 raz w miesiącu na zgłoszenie pocztą e-mail w ciągu dwóch
dni roboczym po zgłoszeniu.
− dostawa będzie się odbywała specjalistycznymi autocysternami wyposażonymi
w zalegalizowane urządzenia – liczydła ilości wydanego paliwa posiadającego
funkcję przeliczania objętości ilości wydanego produktu na temperaturę
referencyjną 15°C.
− Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika
autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego
na pojeździe dostawczym.
− dostarczany olej napędowy spełniać musi wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2013 poz. 1058 ) i wymogi
określone w normie PN-EN 590:2013-12 lub równoważnej ( wg objętości
w temperaturze referencyjnej + 15°C );
− dostarczany olej napędowy, umożliwiać będzie eksploatację pojazdów
zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego
filtra:
− w okresie letnim tj. od 16 kwietnia do 30 września należy dostarczać
olej napędowy o temperaturze zablokowania zimnego filtra 0 stopni C,
− w okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października
do 15 listopada o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 10 stopni C,
− w okresie zimowym tj. od 16 listopada do końca lutego o temperaturze
zablokowania zimnego filtra - 20 stopni C.
− przy rozpoczęciu dostawy partii paliwa jednorazowo winien być dostarczony atest
jakościowy oleju napędowego wystawiony przez producenta paliwa
z wyszczególnionymi parametrami: gęstość, temperatura zablokowania zimnego
filtra, zawartość siarki, temperatura mętnienia oraz dokument wydania.
− przyjęcie oleju napędowego odbywać się na terenie zakładu w Mirczu, rzeczywista
ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez pracownika
odbierającego dostawę.

− realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 lub w wyjątkowych
sytuacjach w innym obustronnie ustalonym terminie.
− w zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy
będzie składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.
2. Część II: Zakup benzyny bezołowiowej .
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby
MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu w ogólnej w ilości szacunkowej 2 000 litrów. W okresie
obowiązywania umowy i wg poniższych zasad:
− Jakość dostarczonej benzyny bezołowiowej musi odpowiadać wymaganiom
zawartym w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu zakupu, w tym w
szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015
roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 poz. 1680
z późn. zm).
− Benzyna tankowana będzie do specjalnych zbiorników przewoźnych należących do
zamawiającego. Zamawiający ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu.
− Miejscem tankowania będzie stacja paliw, a tankowanie odbywać się będzie
w godzinach pracy stacji.
− Stacja paliw musi znajdować się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby
MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu, ul. Górna 27, 22-530 Mircze, dojazd wyłącznie drogami
utwardzonymi.
− Wykonawca zobowiązany jest do każdego zakupu dołączyć świadectwo (orzeczenie)
jakości dostarczonej partii paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium,
które musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być
zaopatrzone w datę wykonywania badań.
− Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany
jest wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ)części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie
przedsiębiorstwa) podwykonawców.

