
 

                                                                                          Ostrów Wielkopolski  19.03.2021 r. 

 

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 

ul. Wysocka 57 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

ZAMÓWIENIE (SIWZ) 

 

1/ Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony – zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Ostrowskim 

Zakładzie Ciepłowniczym SA w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 lutego 2015 r. 

2/ Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Sukcesywna dostawa 12 000 litrów oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom 

jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 lub normy równoważnej – CPV 

09134100-8 – Olej napędowy – w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. 

Zamawiający w ramach umowy zastrzega sobie prawo do ilościowego zredukowania 

lub zwiększania ilości oleju napędowego, w zależności od potrzeb wynikających z 

realizacji bieżących prac. 

b)  Miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego, stanowiącego przedmiot 

zamówienia, nastąpi do zbiornika paliwa znajdującego się: na ul. Grunwaldzkiej 74 w 

Ostrowie Wielkopolskim (teren Elektrociepłowni „Ostrów”).  

c)  Jednorazowa ilość dostarczanego oleju napędowego wynosi do 5000 l.  

d)  Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia: 

-  wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) 

zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie,  

- na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot 

zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, 

w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list 

przewozowy wydany przez magazyn zawierający datę i godzinę załadunku, numer 

rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego 

załadunku cysterny,  

- odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika paliwa oleju napędowego 

zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem dostawy podpisany przez osoby 

uprawnione przez Zamawiającego.  

 



 

e) Sposób realizacji dostaw:  

- Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dostaw, celem ciągłego zaspokojenia 

potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia, po 

każdorazowym złożeniu telefonicznego zamówienia Zamawiającego potwierdzonego 

email w terminie 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia. Zamawiający 

decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiorników paliwa 

przez okres obowiązywania zawartej umowy.  

- Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną 

wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania 

obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o 

miarach (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 2166) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie 

auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane 

będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe 

mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.  

-  Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 7:00-15:00 w dni 

robocze.  

- Załadunek zbiornika paliwa nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego 

pracownika Zamawiającego.  

- Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi 

przedpłat.  

- Rozliczenie po wystawieniu faktury VAT. Podstawą do wystawienia przez 

Wykonawcę faktur VAT będzie dostarczony i wlany do zbiornika paliwa 

Zamawiającego olej napędowy. Proponowany termin płatności to 14cie dni. 

- Wykonawca dopuszcza weryfikację wielkości dostaw paliwa urządzeniami 

pomiarowymi Zamawiającego.    

f) Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:  

- Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim, 

- Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy 

 

3/ Termin wykonania zamówienia: 

 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia 

 

4/  Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 

 Paweł Gawronek, tel.: 502-047-401 



 

 

5/ Termin związania ofertą: 

 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

6/ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A 

 ul. Wysocka 57 

 63-400 Ostrów Wielkopolski 

oferty można składać do 31.03.2021 r. do godz. 12:00 

otwarcie ofert nastąpi  31.03.2021 r. o godz. 12:10 

 

7/ Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz                      

z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert: 

Cena – 100% 

 

8/ Wskazanie wymaganych dokumentów: 

- oświadczenie o którym mowa w §11 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień w 

OZC 

- potwierdzenie posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie objętym zamówieniem tj. koncesja na obrót paliwami ciekłymi 


