
Załącznik nr 2  
do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa olejów smarowych i smarów” 
 

    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów smarowych i smarów dla taboru 

autobusowego Spółki: 

a) Podane ilości w przedstawionym Zestawieniu Asortymentowo-Ilościowym  określają 

szacunkowe potrzeby w okresie 12 miesięcy, nie stanowią zobowiązań do zakupów  

w podanych ilościach. 

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji w zależności     

od aktualnego zapotrzebowania. 

c) Zamówienia na dostawę, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego zostanie wysłane drogą 

mailową. Czas realizacji zamówienia – do 48 godzin od przesłania zamówienia. 

d) Dostawy wymienionego w zamówieniu asortymentu Wykonawca powinien dostarczać             

na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność do siedziby Zamawiającego wyłącznie              

w firmowych opakowaniach producenta. 

e) Przedmiot dostawy musi spełniać wyszczególnione w Zestawieniu asortymentowo-ilościowym 

specyfikacje, oraz musi posiadać stosowne atesty. Przy każdej dostawie wymagane jest 

świadectwo jakości dostarczanych produktów. 

f) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kart charakterystyki produktów oraz ich 

aktualizacji w trakcie trwania umowy. 

g)  Wraz z dostawą  Wykonawca dokona zgłoszenia na PUESC przewozu produktów ujętych  

w Wykazie towarów objętych systemem monitorowania (Dz. U. z 2017 r.,poz.708).  

h) Cena za 1 litr oleju oraz 1 kilogram smaru jest niezmienna przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

i) Cena jednostkowa produktów musi zawierać akcyzę. 

2. Termin wykonania zamówienia: dostawy realizowane będą w okresie 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 
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ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWE 

Lp. TYP OLEJU, NAZWA+LEPKOŚĆ SPECYFIKACJE Ilość j.m. 

1           
olej Titan Cargo LA 10W40;lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

M3477;ACEA E6,MB 228.51 10000 l 

2 
olej CNG 15W40 lub produkt równoważny 
zgodny ze specyfikacją 

Standard 18-1809 NG:2 3600 l 

3 
olej Titan GT1PRO C3 5W30 lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

VW504.00/507.00;MB 229.51 1000 l 

4 
olej  Avia Synth 5W40 lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

MB 229.5 40 l 

5 
olej  Shell R6 LME 5W30 lub produkt 
równoważny zg ze specyfikacją 

MB 228.51 60 l 

6 
olej Shell Spirax S6AXME 75W90 lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

MAN 342S1 1000 l 

7 
olej Fuchs Titan Supergear 80W90 lub 
produkt równoważny zgodny ze specyfikacją 

ZF TE-ML 12E 1000 l 

8 
olej  Fuchs Titan ATF 5005 lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

ZF TE-ML 14B; TES 295 200 l 

9 
olej TitanATF 4134 lub produkt równoważny 
zgodny ze specyfikacją 

MB 236.14 50 l 

10 
olej Renolin B 32HVI lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

Klasa:HV,kl. Lepkości ISO:32 800 l 

11 
olej Ravenol Fluid SSF lub produkt 
równoważny zgodny ze specyfikacją 

ISO 7308; VW TL 521 46 30 l 

12 
olej Shell Spirax S6 ATF ZM (automat) lub 
produkt równoważny zgodny ze specyfikacją 

MAN 339 Z4 1000 l 

13 
olej Titan ATF 4000 lub produkt równoważny 
zgodny ze specyfikacją 

Dextron III Typ F; Voith 
H55.6335.44en  

2200 l 

14 
smar do piast Renolit LX PEP2  op/18kg lub 
produkt równoważny 

  2 szt 

15 smar Aviaplex EP1 lub produkt równoważny   500 kg 

16 smar Renolit LX-OTP2 op/400g lub produkt 
równoważny 

  50 szt 

17 
smar Liten EP2 op/18 kg lub produkt 
równoważny 

  6 szt 

18 smar syntetyczny 000EP op/18kg lub produkt 
równoważny 

  2 szt 

19 
smar do łożysk Renolit CX EP2 op/400g lub 
produkt równoważny 

  50 szt 

20 Olej silnikowy  lub produkt równoważny 
ACEA B5 na bazie syntetycznej; 

IVECO Standard 18-1811 
1200 l 
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21 Olej silnikowy  lub produkt równoważny 

ACEA C2 ; Kwalifikacja IVECO 
Standard 18-1811 klasa SCI LV; 

Kwalifikacja IVECO Standard 18-1811 
klasa SCI 

400 l 

22 
Olej do mechanizmu różnicowego  lub 
produkt równoważny 

Kwalifikacja IVECO Standard 18-1805 
klasa RASI; API GL5, MT-I całkowicie 

syntetyczny  
200 l 

23 
Olej do mechanicznych skrzyń biegów 
zawierający dodatki zapobiegające zużycie 
nie EP  lub produkt równoważny 

API GL4; IVECO Standard 18-1807 200 l 

24 
Olej do automatycznych skrzyń biegów  lub 
produkt równoważny 

ZF TE-ML 11; IVECO Standard 18-
1807 

200 l 

25 
Olej do układu hydraulicznego wspomagania 
kierownicy  lub produkt równoważny 

ATF Dexron II D;  200 l 

26 
Smar ogólnego stosowania na bazie mydła 
litowego; konsystencja NLGI 2  lub produkt 
równoważny 

IVECO Standard 18-1810 18 kg 

27 
Płyn do hamulców hydraulicznych i do 
sprzęgła  lub produkt równoważny 

FMVSS 116-DOT4; ISO 4925; SAEJ 
1704; IVECO Standard 18-1820 

400 l 

28 
Smar specjalny do łożysk i piast kół na bazie 
mydła litowego konsystencja NLGI 3  lub 
produkt równoważny 

IVECO Standard 18-1810 10 kg 

29 
Czynnik chłodniczy układu klimatyzacji  lub 
produkt równoważny 

IVECO Standard 18-1835 100 kg 

 


