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2.REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 

        04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 

 

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiot zamówienia : dostawa produktów naftowych  

a) Zadanie nr 1 – olej silnikowy syntetyczny kl. SAE 5W/30 ACEA 

 E4-E7, API CF.  

b) Zadanie nr 2  -  olej półsyntetyczny lub syntetyczny do silników 

dwusuwowych klasy TC. 

c) Zadanie nr 3 – olej hydrauliczno - przekładniowy klasy SAE 10W typu 

HDTF. 

d) Zadanie nr 4 – olej do przekładni sam.kl.GL-5 75W/90. 

e) Zadanie nr 5 – olej do tłokowych sprężarek powietrza L-DAA 100. 

f) Zadanie nr 6 - olej maszynowy nisko-krzepnący klasa 15Z. 

      w opakowaniach bezzwrotnych , o pojemności nie większej niż podana w Planie 

dostaw.  

2. Ilość:  

a) Zadanie nr 1 – olej silnikowy syntetyczny kl. SAE 5W/30 ACEA 

 E4-E7, API CF – 10 620 kg 

b) Zadanie nr 2  -  olej półsyntetyczny lub syntetyczny do silników 

dwusuwowych klasy TC - 207 kg 

c) Zadanie nr 3 – olej hydrauliczno - przekładniowy klasy SAE 10W typu 

HDTF – 1000 kg 

d) Zadanie nr 4 – olej do przekładni sam.kl.GL-5 75W/90 – 1080 kg 

e) Zadanie nr 5 – olej do tłokowych sprężarek powietrza L-DAA 100 – 180 

kg 

f) Zadanie nr 6 - olej maszynowy nisko-krzepnący klasa 15Z – 1 260 kg 

 

3. CPV:  

a) Zadanie nr 1 – 09211100-2; 

b) Zadanie nr 2  -  09211100-2; 
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c) Zadanie nr 3 – 09211600-7; 

d) Zadanie nr 4 – 09211400-5; 

e) Zadanie nr 5 – 092211200-3; 

f) Zadanie nr 6 - 09211000-1; 

  

4. Inne normy: ……………………………………………………  

5. Oferty częściowe (zadania): tak (6).  

6. Oferty równoważne: tak.   

7. Wymogi techniczne: produkt musi spełniać wymagania zawarte w nw. 

„Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” oraz musi być oznakowany 

kodem kreskowym zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku  

nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. 

8. Usługi dodatkowe: dostawa produktu na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy 

do Odbiorców wskazanych w Planie dostaw.  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dla zadań 1,2,3,5,6. 
 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE OGÓLNE NR 1/2016 C 
Wydanie 4 

 

z dnia 21.11.2018 r. 
 

dla materiałów pędnych i smarów odbieranych przez komisję „Odbiorcy”. 
DLA PRODUKTÓW  5 KLASY RYZYKA 

 
I. Wymagania ogólne 

1. Produkt będący przedmiotem dostawy powinien pochodzić z partii wyprodukowanej 

nie wcześniej niż w I kwartale roku dostawy. 

2. Dla produktów produkowanych poza granicami Polski, których planowane dostawy 

realizowane będą w I półroczu roku planistycznego, dopuszcza się możliwość przyjęcia 

towarów wytworzonych nie wcześniej niż w IV kwartale roku przedplanistycznego. 

3. Dostarczane produkty nie mogą zawierać komponentów pochodzących z regeneracji 

produktów przepracowanych. 

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne przy odniesieniu do norm 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy PZP. 

Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie,  

że oferowane przez niego dostawy spełniają wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego. 
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5. Dokumenty jakościowe dostępne są między innymi w Wojskowym Centrum 

Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (Normy Obronne) 00-909 Warszawa Plac 

Piłsudskiego 4, oraz Polskim Komitecie Normalizacyjnym Wydział Sprzedaży  

Ul. Świętokrzyska 14 00-050  Warszawa 1 skr. pocztowa 411(PN, MIL, metody badań, 

ASTM, itp.).  

6. Każda partia produktu przeznaczonego do ekspedycji dla Odbiorcy wojskowego musi 

spełniać jednocześnie wymagania jakościowe ogólne i wymagania szczegółowe dla 

danego produktu. Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymagań jest dostarczenie: 

6.1 świadectwa jakości: 

(raport z badań, orzeczenie laboratoryjne) wystawione przez producenta, 

obejmujące parametry wykonywane dla dostarczanej partii produkcyjnej, 

6.2 inna dokumentacja jakościowa z kontroli parametrów wykonywanych w ramach 

badań kwalifikacyjnych, potrzeb QPL oraz wykonywanych np. okresowo  

w przypadku gdy parametry te nie były badane dla danej partii produktu przez 

producenta. 

     6.3 deklaracja zgodności wystawiona w języku polskim (lub w języku Wykonawcy  

z dokonanym tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez 

Wykonawcę), zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN ISO/IEC 17050-1, 

potwierdzająca zgodność produktu z wyspecyfikowanymi wymaganiami 

szczegółowymi danego produktu lub „Deklaracja zgodności w zakresie 

obronności i bezpieczeństwa” zgodna z przepisami wykonawczymi 

wynikającymi z Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r.  

o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2006r., Nr 235, poz. 1700  

z późn. zm.) – w przypadku zamieszczenia w wymaganiach odpowiedniego 

wymogu. 

7. W zakresie odstępstw od poszczególnych postanowień wymagań jakościowych 

(ogólnych  

i szczegółowych) ostateczną decyzję podejmuje Gestor materiałów pędnych  

i smarów. 

8.    Rodzaje opakowań oraz ich wielkość zostaną określone w planie dostaw. 

9. W przypadku przywoływania w świadectwie (świadectwach) jakości, wystawionym 

przez producenta, metod badań innych niż przywołane w szczegółowych 

wymaganiach jakościowych, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić  

do Zamawiającego z wnioskiem o uznanie ich za równoważne przywołanym  

w wymaganiach jakościowych (stosownie do decyzji gestora mps). Wniosek 

 o uznanie metod badań za równoważne powinien zawierać dowody równoważności 

metod. 

10. Warunkiem przyjęcia partii produktu przez Odbiorcę jest dostarczenie przez 

Wykonawcę następujących dokumentów: 

10.1 dokumenty przewozowe; 

10.2  dokument dostawy określony w art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia  

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.) – 

w przypadku dostawy produktów zwolnionych z podatku akcyzowego; 

10.3 kserokopia faktury VAT; 
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10.4 dokumenty jakościowe określone w pkt 6; 

10.5 kserokopia dokumentu SAD, świadcząca o uiszczeniu opłaty długu celnego,  

w tym podatku VAT (dotyczy Wykonawców spoza Unii Europejskiej); 

10.6 karta charakterystyki produktu, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 

lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 143 z późn. zm.). 

11. W przypadku stwierdzenia niezgodności i sporządzenia przez przedstawiciela   

jednostki wojskowej wskazanej do odbioru produktu „Protokołu niezgodności” 

stwierdzającego niezgodność w zakresie wymagań jakościowych określonych  

w zawartej umowie, dokument ten przekazywany jest do Zamawiającego w celu 

określenia dalszego postępowania. 

 

II. Wymagania szczegółowe 

Wymagania szczegółowe zostały opisane w niżej wymienionych wymaganiach 

jakościowych: 

a) Zadanie nr 1 – 156/2014 

b) Zadanie nr 2  - 158/2014 

c) Zadanie nr 3 – 157/2014 

d) Zadanie nr 5 – 213/2014 

e) Zadanie nr 6 – 117/2014 

 
 
 
 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE  NR 156/2014 - dla zadania nr 1 
Wydanie 3 

 

z dnia 18.01.2018 r. 
 
 
 

NAZWA PRODUKTU: Olej silnikowy syntetyczny klasy SAE 5W/30, ACEA E4-E7, API CF   
 

I. Wymagania ogólne – opisane w wymaganiach nr 1/2016 C  
 

II. Wymagania szczegółowe 
 

1. Wyrób musi spełniać Wymaganie Gestora Nr 61 określone w poniższej tabeli  
w zakresie: 
 

Lp. Rodzaj wymagania J.m. Wymagania Metoda badania 

1 
Wygląd zewnętrzny - 

jednorodny, 
przezroczysty, bez 

zawiesin 
wzrokowo 

2 
Gęstość w temperaturze 15 0C kg/m3 podawać wynik 

ASTM D4052  
lub PN-EN ISO 12185 

3 Lepkość kinematyczna, 
- w temperaturze 100 0C mm2/s 

 
od 9,300 do 12,50 

podawać wynik 

PN-EN ISO 3104 
lub ASTM D445 

 - w temperaturze   40 0C 

4 Wskaźnik lepkości - nie niższy niż 154 ASTM D2270  
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lub PN-C-04013  
lub PN-ISO 2909 

5 Lepkość strukturalna w 
temperaturze minus 30 0C 

mPa  s 
nie wyższa niż  

6 600 
PN-C-04150  

lub ASTM D5293 

6 Lepkość dynamiczna HTHS, w 
temperaturze 150 0C i przy 
prędkości ścinania 106s-1 

mPa  s nie niższa niż 3,4 
ASTM D4741 
ASTM D4624 

7 Temperatura płynięcia 0C nie wyższa niż -35 
PN-ISO 3016:2005 

ASTM D5950 
ASTM D5985 

8 Zawartość wody % (m/m) nie więcej niż 0,03 PN-ISO 37331) 

9 Temperatura zapłonu 0C nie niższa niż 210 PN-EN ISO 2592 

10 
Popiół siarczanowy % (m/m) nie więcej niż 2,0 

PN-C-04077 
 lub PN-ISO 3987  

11 Odporność na pienienie: 
skłonność do pienienia/trwałość 
piany,  
- sekwencja I 
- sekwencja II  
- sekwencja III  

ml 

 
nie większa niż 

 
10/0 
50/0 
10/0 

PN-ISO 6247  
lub ASTM D892 

12 Działanie korodujące w 
temperaturze 100 0C, w ciągu 3 h, 
na płytkach z miedzi 

stopień 
korozji 

nie wyższy niż 1 PN-EN ISO 2160 

13 
Liczba zasadowa mg KOH/g podawać wynik 

PN-C-04163 
lub ASTM D2896 

14 Odporność na ścinanie, lepkość 
kinematyczna w temperaturze 
100 0C po 30 cyklach ścinania 

mm2/s 
nie niższa niż 

9,300 
PN-EN ISO 20844 

15 Zawartość części lotnych metodą 
Noacka 

% (m/m) 
nie wyższa niż 

13,0 
PN-C-04124 

 
1) Przy badaniu oleju należy stosować rozpuszczalnik naftowy 

 
 

 
2. Olej musi spełniać wymagania specyfikacji ACEA E4-E7, API CF. 
3. W czasie wojskowego odbioru jakościowego kontroli podlegają wszystkie 

parametry wyszczególnione w tabeli w pkt. II.1 niniejszych Wymagań 
Jakościowych.  

4. Gwarantowany okres przechowywania – 4 lata. 
5. Wymagana jest „Deklaracja zgodności" wg PN - EN ISO/IEC 17050-1:2005. 

 
Uwaga: 
Podanie numeru normy bez określenia roku jej wydania oznacza najnowsze wydanie 
normy, natomiast w przypadku norm wycofanych ostatnie ich wydanie. 
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WYMAGANIA JAKOŚCIOWE  NR 158/2014 dla zadania nr 2 
 

Wydanie 2 
 

z dnia 15.02.2017 r. 
 

NAZWA PRODUKTU:  Olej półsyntetyczny lub syntetyczny do silników dwusuwowych 
klasy TC 
 

I. Wymagania ogólne – opisane w wymaganiach nr 1/2016 C  
 

II. Wymagania szczegółowe 
1. Wyrób musi spełniać Wymaganie Gestora Nr 62 określone w poniższej tabeli 

w zakresie: 
 

Lp. Rodzaj wymagania J.m. Wymagania Metoda badania 

1.  
Wygląd zewnętrzny w 
temperaturze 25±5oC 

- 
ciecz jednorodna, 
przezroczysta, bez 

zawiesin 
wzrokowo 

2.  Gęstość w temperaturze 15 0C kg/m3 podawać wynik 
ASTM D4052  

lub PN-EN ISO 12185 

3.  
Lepkość kinematyczna w 
temperaturze 100 0C 

mm2/s 
nie niższa niż 

8,000 
PN-EN ISO 3104  
lub ASTM D445 

4.  Temperatura płynięcia 0C nie wyższa niż -30 

PN-ISO 3016 
lub ASTM D97 

lub ASTM D5950 
lub ASTM D5985 

5.  Temperatura zapłonu 0C nie niższa niż 70 
PN-EN ISO 2719  
lub ASTM D93 

6.  Popiół siarczanowy % (m/m) nie więcej niż 0,2 
PN-ISO 3987  

lub ASTM D874 

7.  Zawartość wody % (m/m) nie więcej niż 0,05 PN-ISO 3733 1) 

8.  Zawartość stałych ciał obcych % (m/m) nie zawiera 
PN-C-04089  

lub PN-ISO 4405  
lub ASTM D4807 

9.  Zawartość rozpuszczalnika % nie więcej niż 20 PN-C-04083 
1) Przy badaniu należy stosować rozpuszczalnik naftowy 

 
2. Olej musi spełniać specyfikację API TC. 
3. W czasie wojskowego odbioru jakościowego kontroli podlegają wszystkie 

parametry wyszczególnione w tabeli w pkt. II.1 niniejszych Wymagań 
Jakościowych.  

4. Gwarantowany okres przechowywania – 4 lata. 
5. Wymagana jest „Deklaracja zgodności” wg PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005. 

 
Uwaga: 
Podanie numeru normy bez określenia roku jej wydania oznacza najnowsze wydanie 
normy, natomiast w przypadku norm wycofanych ostatnie ich wydanie. 
 
 



                              Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/40/2019, strona 7 z 25 
 

 

 
 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE  NR 157/2014 dla zadania nr 3 
 

Wydanie 2 
 

z dnia 25.01.2017 r. 
 

NAZWA PRODUKTU:  Olej hydrauliczno – przekładniowy klasy SAE 10W typu HDTF 

 
I. Wymagania ogólne – opisane w wymaganiach nr 1/2016 C 

 

II. Wymagania szczegółowe 
 

1. Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 2 Normy Obronnej 
NO-91-A213:2006 dla oleju przekładniowo - hydraulicznego specjalnego 
przeznaczenia klasy SAE 10W, kod MPS O-9157 z wyłączeniem: 

1) Mieszalność; 
2) Widmo w podczerwieni. 

2. Olej musi spełniać specyfikacje Caterpillar TO-4 oraz Allison C-4. 
3. W czasie wojskowego odbioru jakościowego kontroli podlegają parametry 

wyszczególnione w tabeli nr 1 Normy Obronnej NO-91-A213:2006 dla oleju 
przekładniowo - hydraulicznego specjalnego przeznaczenia klasy SAE 10W,  
kod MPS O-9157.   

4. Gwarantowany okres przechowywania – 4 lata. 
5. Wymagana jest „Deklaracja zgodności” wg PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005. 

 
Uwaga: 
„…z wyłączeniem…” – Odbiorca nie będzie żądał spełnienia wymagań własności 
produktu na zgodność z przedmiotową normą, na żadnym z etapów dostawy i 
odbioru; 

 
 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE NR 213/2016 dla zadania nr 5 
 

Wydanie 2 
 

z dnia 22.03.2017 r. 
 

NAZWA PRODUKTU:  Olej do tłokowych sprężarek powietrza L-DAA 100 
 

I. Wymagania ogólne – opisane w wymaganiach nr 1/2016 C  
 

II. Wymagania szczegółowe 
 

6. Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 2 Normy Obronnej 
NO-91-A239:2016 dla oleju do sprężarek powietrza kod MPS O-9303. 

7. W czasie wojskowego odbioru jakościowego kontroli podlegają parametry 
wyszczególnione w tablicy 1 Normy Obronnej NO-91-A239:2016 dla oleju do 
sprężarek powietrza kod MPS O-9303. 

8. Gwarantowany okres przechowywania– 4 lata. 
9. Wymagana jest „Deklaracja zgodności” wg PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005. 
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WYMAGANIA JAKOŚCIOWE NR 117/2014 dla zadania nr 6 
 

Wydanie 2 
 

z dnia 25.01.2017 r. 
NAZWA PRODUKTU: Olej maszynowy niskokrzepnący klasa 15z 

 

I. Wymagania ogólne – opisane w wymaganiach nr 1/2016 C 
 

II. Wymagania szczegółowe 
1. Wyrób musi spełniać Wymaganie Gestora Nr 45 określone w poniższej tabeli 

w zakresie: 
 

Lp. Rodzaj wymagania Jm Wymagania Metoda badania 

1.  Wygląd zewnętrzny - 
przezroczysty, bez 
zawiesin i osadu 

wzrokowo 

2.  Lepkość kinematyczna w 
temp. 40O C 

mm2/s 13,50 ÷ 16,50 PN-EN ISO 3104 

3.  Wskaźnik lepkości - nie niższy niż 60 
ASTM D2270  

lub PN-ISO 2909 

4.  Temperatura płynięcia  OC nie wyższa niż  
minus 30 

PN-ISO 3016 

5.  Temperatura zapłonu  OC nie niższa niż 150 PN-EN ISO 2592 

6.  Pozostałość po spopieleniu  % (m/m) nie więcej niż 0,01 
PN-C-04077 

lub PN-EN ISO 6245 

7.  Zawartość stałych ciał 
obcych 

% (m/m) nie zawiera PN-C-04089 

8.  Zawartość wody % (m/m) nie więcej niż 0,1 
ASTM D95  

lub PN-ISO 37331) 

9.  Liczba kwasowa mg KOH/g nie więcej niż 0,10 PN-C-04066 

10.  Odporność na utlenianie – 
przyrost liczby kwasowej 

mg KOH/g nie więcej niż 0,30 2) 

 
1)  Przy badaniu oleju należy stosować rozpuszczalnik naftowy 

2) Badanie należy wykonać wg PN-C-04080 przy zachowaniu następujących  warunków 

utleniania: 
a) temperatura – 100 ± 1 OC, 
b) katalizator – płytka z miedzi elektrolitycznej o zawartości miedzi nie mniejszej 

niż 99,9 %, 
c) czas – 40 h, 
d) czynnik utleniający – powietrze o strumieniu objętości 5 dm3/h. 

Po utlenianiu, oznaczyć liczbę kwasową wg  PN-C-04066 i obliczyć jej przyrost, w mg 
KOH/g oleju, w stosunku do liczby kwasowej przed utlenianiem.  

2. W czasie wojskowego odbioru jakościowego kontroli podlegają wszystkie 
parametry wyszczególnione w tabeli w pkt. II.1 niniejszych Wymagań 
Jakościowych.  

3. Gwarantowany okres przechowywania – 4 lata. 
4. Wymagana jest „Deklaracja zgodności" wg PN - EN ISO/IEC 17050-1:2005. 
Uwaga: Podanie numeru normy bez określenia roku jej wydania oznacza najnowsze 
wydanie normy, natomiast w przypadku norm wycofanych ostatnie ich wydanie. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dla zadania nr 4  
 

I. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE NR 1/2016 B 
Wydanie 4 

 

z dnia 21.11.2018 r. 
 

dla materiałów pędnych i smarów odbieranych przez komisję „Odbiorcy”. 
DLA PRODUKTÓW 4 KLASY RYZYKA 

 
II. Wymagania ogólne 

1. Produkt będący przedmiotem dostawy powinien pochodzić z partii wyprodukowanej 

nie wcześniej niż w I kwartale roku dostawy. 

2. Dla produktów produkowanych poza granicami Polski, których planowane dostawy 

realizowane będą w I półroczu roku planistycznego, dopuszcza się możliwość przyjęcia 

towarów wytworzonych nie wcześniej niż w IV kwartale roku przedplanistycznego. 

3. Dostarczane produkty nie mogą zawierać komponentów pochodzących z regeneracji 

produktów przepracowanych. 

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne przy odniesieniu do norm 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych,  

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy PZP. Wykonawca powołujący się 

na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego 

dostawy spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 

5. Dokumenty jakościowe dostępne są między innymi w Wojskowym Centrum 

Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (Normy Obronne) 00-909 Warszawa Plac 

Piłsudskiego 4, oraz Polskim Komitecie Normalizacyjnym Wydział Sprzedaży Ul. 

Świętokrzyska 14 00-050  Warszawa 1 skr. pocztowa 411(PN, MIL, metody badań, 

ASTM, itp.).  

6. Każda partia produktu przeznaczonego do ekspedycji dla Odbiorcy wojskowego musi 

spełniać jednocześnie wymagania jakościowe ogólne i wymagania szczegółowe dla 

danego produktu. Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymagań jest dostarczenie: 

6.1  świadectwo jakości: 

         (raport z badań, orzeczenie laboratoryjne) wystawione przez laboratorium 

badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 

obejmujące parametry wykonywane dla dostarczanej partii produkcyjnej. Nie 

wymagane jest przedstawianie na raporcie wyników badań własności, dla 

których czas badania przekracza 72 godziny. 

6.2  inna dokumentacja jakościowa z kontroli parametrów wykonywanych w ramach 

badań kwalifikacyjnych, potrzeb QPL oraz wykonywanych np. okresowo  

w przypadku gdy parametry te nie były badane dla danej partii produktu przez 

producenta. 
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     6.3  deklaracja zgodności wystawiona w języku polskim (lub w języku Wykonawcy  

z dokonanym tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez 

Wykonawcę), zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN ISO/IEC 17050-

1:2005, potwierdzająca zgodność produktu z wyspecyfikowanymi 

wymaganiami szczegółowymi danego produktu lub „Deklaracja zgodności w 

zakresie obronności i bezpieczeństwa” zgodna z przepisami wykonawczymi 

wynikającymi z Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r.  

o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2006r., Nr 235, poz. 1700  

z późn. zm.) – w przypadku zamieszczenia w wymaganiach odpowiedniego 

wymogu. 

                    

7. W zakresie odstępstw od poszczególnych postanowień wymagań jakościowych 

(ogólnych  

i szczegółowych) ostateczną decyzję podejmuje Gestor materiałów pędnych i 

smarów. 

8.    Rodzaje opakowań oraz ich wielkość zostaną określone w planie dostaw. 

9. W przypadku przywoływania w świadectwie (świadectwach) jakości, wystawionym 

przez producenta, metod badań innych niż przywołane w szczegółowych 

wymaganiach jakościowych, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do 

Zamawiającego z wnioskiem  

o uznanie ich za równoważne przywołanym w wymaganiach jakościowych (stosownie  

do decyzji gestora mps). Wniosek o uznanie metod badań za równoważne powinien 

zawierać dowody równoważności metod. 

10. Warunkiem przyjęcia partii produktu przez Odbiorcę jest dostarczenie przez 

Wykonawcę następujących dokumentów: 

10.1 dokumenty przewozowe; 

10.2  dokument dostawy określony w art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia  

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.) – 

w przypadku dostawy produktów zwolnionych z podatku akcyzowego; 

10.3 kserokopia faktury VAT; 

10.4 dokumenty jakościowe określone w pkt 6; 

10.5 kserokopia dokumentu SAD, świadcząca o uiszczeniu opłaty długu celnego,  

w tym podatku VAT (dotyczy Wykonawców spoza Unii Europejskiej); 

10.6 karta charakterystyki produktu, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 

lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 

r. poz. 143 z późn. zm.). 

11. W przypadku stwierdzenia niezgodności i sporządzenia przez przedstawiciela   

jednostki wojskowej wskazanej do odbioru produktu „Protokołu niezgodności” 

stwierdzającego niezgodność w zakresie wymagań jakościowych określonych w 

zawartej umowie, dokument ten przekazywany jest do Zamawiającego w celu 

określenia dalszego postępowania. 
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III. Wymagania szczegółowe 

1. Wymagania szczegółowe zostały opisane w wymaganiach jakościowych nr 118/2014. 

 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE NR 118/2014 
 

Wydanie 3 
 

z dnia 23.01.2018 r. 
 

NAZWA PRODUKTU:  Olej do przekładni wojskowych pojazdów mechanicznych  
klasy GL-5  75W/90 
 

I. Wymagania ogólne – opisane w wymaganiach nr 1/2016 B 
 

II. Wymagania szczegółowe 
 

1. Wyrób musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 2 Normy Obronnej 
NO-91-A286:2017 dla oleju do przekładni wojskowych pojazdów 
mechanicznych klasy GL-5 75W/90 kod MPS O-9242. 

2. W czasie wojskowego odbioru jakościowego kontroli podlegają parametry 
wyszczególnione w tablicy 1 Normy Obronnej NO-91-A286:2017 dla oleju do 
przekładni wojskowych pojazdów mechanicznych klasy GL-5 75W/90 kod 
MPS O-9242 z pominięciem:  
1) Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG. 

3. Gwarantowany okres przechowywania – 4 lata. 
4. Wymagana jest „Deklaracja zgodności” wg PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005. 
 
Uwaga: 
„…z pominięciem…” – oznacza to, że podczas odbioru wojskowego badanie 
wskazanego normą (innym wymaganiem) parametru fizyko-chemicznego  nie będzie 
wykonywane. Jednakże dostawca musi  przedstawić certyfikat, raport z badań lub 
inne świadectwo jakości (np. producenta) potwierdzające spełnienie wymagania tego 
parametru. 

 
Załącznik nr 1 – „Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym olejów 

smarowych, smarów plastycznych i produktów specjalnych (płyny 

chłodzące, hamulcowe itp.) oraz sprzętu i technicznych środków 

materiałowych (tśm) służby materiałów pędnych i smarów 

dostarczanego do Resortu Obrony Narodowej w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” - na 12 str. 
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