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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów 

służbowych, pojazdów i ciągników IRŚ w Olsztynie Rybackiego Zakładu Doświadczalnego 

w Zatorze w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego w systemie sprzedaży 

bezgotówkowej. 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwa spełniające wymagania jakościowe 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680). 

2.Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże certyfikat jakości paliwa. 

3. W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości: 

Część a)   Olej napędowy    30 000 litrów 

Określona ilość paliwa jest ilością szacunkową i nie może stanowić podstawy do wnoszenia 

przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw faktycznie zakupionych przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania stałej dostawy ON do 

dystrybutorów zlokalizowanych: 

 w GR Spytkowice ul. Na Stawach 1, 34-116 Spytkowice (dystr. o poj. do 2400 litrów) 

 w GR Bugaj ul. Stawowa 2, 32-640 Zator (dystr. o poj. do 1580 litrów) 

Część b)   Etylina                   5 000 litrów 

Określona ilość paliwa jest ilością szacunkową i nie może stanowić podstawy do wnoszenia 

przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw faktycznie zakupionych przez 

Zamawiającego. Dostawy etyliny będą realizowane poprzez tankowanie bezpośrednie na 

stacjach paliw zlokalizowanych w odległości nie większej niż 10 km od siedziby 

Zamawiającego (ul. Jana Pawła II 9/A  32-640 Zator). 

4. Zamawiający nie przewiduje użycia kart paliwowych. 

5. Wymaga się starannej realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy przez cały 

okres jej realizacji. W razie stwierdzenia wad jakościowych paliwa Zamawiający zgłosi 

niezwłocznie reklamację do Wykonawcy, a Wykonawca rozpatrzy ją w ciągu 3 dni                 

i zawiadomi Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Reklamacja nastąpi na koszt 

Wykonawcy poprzez wymianę wadliwego produktu oraz usunięcia szkód powstałych na 

skutek złej jakości paliw w ciągu 3 dni od daty uznania reklamacji.   



 


