DZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy

realizacji

zadania

pn.:

„Dostawa

oleju

opałowego

dla

Szkoły

Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni:
kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2019.
Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława
Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul.
Krakówka) w roku 2019 obejmuje sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego
(CPV:09135100-5) w łącznej planowanej ilości do 72 m3 (72 000 litrów)
odpowiadającego warunkom technicznym Polskiej Normy PN-C-96024:2011 o
następujących parametrach i wartościach:
a)
gęstość w temp. 150 C, maksymalna – (860) kg/m3;
b)
wartość opałowa, minimalna – (42,6) MJ/Kg;
c)
temperatura zapłonu, minimalna – (56) 0C;
d)
lepkość kinematyczna w 200C, maksymalna – (6,00) mm2/s;
e)
temperatura płynięcia, maksymalna – (- 20) 0C;
f)
zawartość siarki, maksymalna – (0,10) % m/m;
g)
zawartość wody, maksymalna – (200) mg/kg;

1.

Realizacja dostawy musi nastąpić w terminie określonym w ofercie (tj. 1 dzień, 2 dni,
3 dni, 4 dni, 5 dni) od chwili zgłoszenia zapotrzebowania – składanego w formie pisemnej,
mailowej i/lub telefonicznie lub za pomocą faksu w miejscu i w ilościach wskazanych przez
Zamawiającego w godz. 8:00 – 14:00. Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny
ofert, za które wykonawca otrzyma punkty w momencie oceny ofert. W przypadku
niedotrzymania terminu realizacji dostawy zostaną naliczone kary umowne przewidziane w
umowie zawartej z wykonawcą.

2.

3.Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r.
4.Wykonawca dostarcza olej napędowy grzewczy własnym transportem i na własny koszt
każdorazowo ze świadectwem jakości oleju wydanym przez producenta (dopuszcza się
kserokopię) oraz z nadanym numerem referencyjnym z PUESC na podstawie art. 9
ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego
przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r., poz.708).
5.Suma zamówionego i dostarczonego towaru na podstawie konkretnych zamówień
Zamawiającego nie musi odpowiadać ilości określonej w SIWZ i może ulec zmniejszeniu w
przypadku szczególnie korzystnych warunków atmosferycznych, co nie stanowi prawa
Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.
6.Odbiór towaru przez Zamawiającego będzie dokonywany w Szkole Podstawowej nr 5 im.
Władysława Broniewskiego w Płocku w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej
oraz kotłownia od ul. Krakówka).
7. Zaoferowana w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę marża lub upust nie będzie
podlegała zmianie przez okres obowiązywania umowy. Zamawiający i Wykonawca
uprawniony jest do zmiany ceny dostarczonego towaru w czasie obowiązywania niniejszej
umowy. Zmiana ceny może zostać dokonana tylko w takiej samej relacji wskaźnikowej jaką
stosuje producent oleju napędowego grzewczego.

8. Każdorazowa dostawa towaru musi być potwierdzona informacją producenta o zmianie
ceny oleju napędowego grzewczego – wykonawca zobowiązany jest przedstawić wydruk ze
strony producenta potwierdzający cenę z dnia dostawy.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian w
zakresie:
a) wynagrodzenia brutto, w przypadku prawnej zmiany wysokości podatku VAT,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia:
- działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być
spowodowane przez Wykonawcę,
- klęski żywiołowej (jak np. huragany, powodzie, trzęsienie ziemi) lub innych zdarzeń
(jak np. bunty, niepokoje, strajki, okupacje obiektów Zamawiającego przez osoby inne
niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców).

