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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynu - wodnego roztworu mocznika 

stosowanego do redukcji tlenków azotu w spalinach samochodów z silnikami Diesla, 

wyposażonych w katalizatory z systemem SCR wraz z nieodpłatnym wyposażeniem 

Zamawiającego w 1 zbiornik do przechowywania  i dystrybucji płynu. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

L.P. OPIS POZYCJI JM SZACUNKOWA 
ILOŚĆ 

OKRES 
ZAPOTRZEBOWANIA 

1. Płyn-wodny roztwór 
mocznika stosowanego 
do redukcji tlenków 
azotu w spalinach 
samochodów z 
silnikami Diesla, 
wyposażonych w 
katalizatory z systemem 
SCR. 

litr  
20.000,00 

 
12 miesięcy 

2. Zbiornik do 
przechowywania                   
i dystrybucji płynu-
wodnego roztworu 
mocznika . 

 
 
szt. 

 
 

1 

 
 

12 miesięcy 

 

3. Średnio miesięczne zapotrzebowanie może wynosić około 1.700,00 l. 

4. Płyn musi spełniać warunki zawarte w normie ISO 22241-1/-2/-3/-4. 

5. Czas realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

6. Dostawy winny odbywać w wyłącznie w dni robocze w godzinach od 6,00 do 18,00.  

7. Transport przedmiotu zamówienia każdorazowo zapewni Wykonawca na swój koszt i ryzyko. 

8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Kartę Charakterystyki płynu, potwierdzoną pisemnym 

oświadczeniem, że dostarczona Karta Charakterystyki jest kartą najbardziej aktualną. 

W przypadku ukazania się jej nowego wydania Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji 

Karty Charakterystyki. 

9. Dostawa winna odbywać się autocysterną przystosowaną do dystrybucji płynu wyposażoną       

w legalizowany licznik pomiaru ilości litrów dostarczanego płynu. 

10. Przyjęcia dostaw płynu będą dokonywane w oparciu o wskazania systemu kontrolno-

pomiarowego znajdującego się w autocysternie przez komisję w skład której wejdą: 

przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy. Z procedury przyjęcia 

każdorazowo będzie sporządzony wydruk z licznika autocysterny oraz dowód dostawy, 

podpisywany przez przedstawicieli obu stron. 
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przed rozładunkiem kontroli wstępnej 

obejmującej: 

- sprawdzenie stanu plomb lub innych zabezpieczeń umieszczonych przez producenta, 

- sprawdzenie czy autocysterna odpowiada ogólnym przepisom BHP i ppoż, 

- pobranie próbki płynu z zaworu spustowego lub z urządzenia do dystrybucji płynu, w celu 

dokonania oceny organoleptycznej czy produkt jest klarowny, bez osadów, zawiesin i innych 

zanieczyszczeń.  

12. W razie wykrycia lub ujawnienia się wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia      

na wolny od wad w terminie do 2 dni od daty złożenia reklamacji. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą dostawą Świadectwa Jakości 

(orzeczenie laboratoryjne) zawierające co najmniej:  

a. nazwę produktu i nr normy, której produkt odpowiada, 

b. nazwę wystawiającego atest, 

c. datę produkcji, 

d. parametry fizyko-chemiczne, 

14. Zbiornik do przechowywania i dystrybucji płynu powinien być przystosowany do użytkowania    

w różnych warunkach atmosferycznych i temperaturach otoczenia we wszystkie pory roku. 

Zbiornik powinien być dwupłaszczowy, z automatycznym nalewaniem, pompą  i licznikiem.  

Stan płynu w Zbiorniku oraz dostawa winna być monitorowana zdalnie na danych 

przekazywanych przez zamontowaną  w Systemie telemetrię. 

15. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania informacji                   

z odczytem stanu ilościowego płynu w zbiorniku. 

16. Wykonawca przekaże  Zbiornik służący do przechowywania i dystrybucji płynu do użytkowania 

po uprzednim wykonaniu stosownej próby i stwierdzeniu, że nadaje się on do użytku zgodnie     

z jego przeznaczeniem. 

17. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować nieprzerwaną pracę urządzenia przez 24 

godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

18. W przypadku awarii zbiornika do przechowywania i dystrybucji płynu Wykonawca zobowiązany 

będzie zapewnić alternatywny sposób dystrybucji płynu. 

19. Wszelkie koszty związane z usuwaniem awarii oraz bieżącym serwisowanie Zbiornika, a także 

zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych ponosi Wykonawca. 

20. Dostarczony Zbiornik służący do przechowywania i dystrybucji płynu winien spełniać wszelkie 

wymagania w zakresie ochrony środowiska, posiadać niezbędne certyfikaty i dopuszczenia 

metrologiczne (MID) oraz musi być oznakowany znakiem CE.  

 

             


