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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 do Umowy 

nr CSIOZ/…../2017 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do stacjonarnego agregatu prądotwórczego 

CUMMINS C440D5 w serwerowni Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. 

Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia Umowy do dnia 2017-11-30. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w siedzibie 

Zamawiającego. 

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do zatankowania oleju napędowego bezpośrednio 

z autocysterny do zbiorników znajdujących się w serwerowni w siedzibie Centrum. 

1. Opis parametrów technicznych agregatu CUMMINS C440 D5: 

a) parametry techniczne agregatu: 

 moc znamionowa LTP (wg PN-ISO 8528) 440/352 kVA/kW, 

 moc znamionowa PRP (wg. PN-ISO 8528) 400/320 kVA/kW, 

 napięcie znamionowe 3x230/400 V; cos fi=0,8; prędkość obrotowa 1500 obr./min.,  

 wersja w kontenerze; zbiorniki paliwa zewnętrzne 2x1000 l ROTH typu DWT 

w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia około 21 
o
C; zbiornik w obudowie 

kontenera nie jest wykorzystany. 

b) parametry techniczne silnika agregatu: 

 model silnika NTA855, producent CUMMINS, 

 czterotaktowy, rzędowy, sześciocylindrowy, chłodzony cieczą, turbodoładowany, 

o wtrysku bezpośrednim, 

 zużycie oleju napędowego przy pełnym obciążeniu w trybie LTP wynosi około 98 l/h, 

w trybie PRP około 78 l/h, 

 maksymalne szacunkowe zapotrzebowanie na moc około 150 kW, praca w trybie 

zasilania SZR (Samoczynnego Załączenia Rezerwy). 

Agregat prądotwórczy wykorzystywany jest do zasilania awaryjnego obiektu. 

2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Umowy: 

a) Zamawiający w okresie realizacji Umowy gwarantuje Wykonawcy zakup paliwa w ilości 1000 

litrów-zamówienie gwarantowane. 

b) Zamawiający w okresie realizacji Umowy przewiduje możliwość złożenia zamówienia 

dodatkowego na zakup paliwa w ilości do 2500 litrów- zamówienie opcjonalne. 

c) Każdorazowe zamówienie będzie nie mniejsze niż 1000 litrów. 

d) Dostawa oleju napędowego będzie realizowana w dni robocze w godzinach 8.00 do 17.00 lub 

w innych terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym. 
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e) Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie pisemnych zleceń złożonych przez 

Zamawiającego na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę. 

f) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę paliwa do siedziby Zamawiającego w terminie 

do: 

 24 godzin od złożenia zlecenia, 

 oraz w sytuacjach awaryjnych do 6 godzin od złożenia zlecenia. 

g) Dostawy będą realizowane autocysternami wyposażonymi w legalizowane liczniki przepływu, 

pompę ssąco-tłoczącą, wąż do tankowania o długości umożliwiającej swobodne 

przepompowanie paliwa do zbiorników. 

h) Instalacja napełniania paliwa zakończona jest króćcem o średnicy 50 mm znajdującym się w 

skrzynce nalewowej wraz z przewodem czujnika stopnia napełnienia zbiorników. Nie ma 

możliwości grawitacyjnego tankowania paliwa do zbiorników. 

i) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do każdej dostawy świadectwo jakości 

poświadczające zgodność parametrów dostarczonego paliwa z wymaganiami Zamawiającego. 

j) Z uwagi na tryb pracy agregatu Zamawiający wymaga dostarczenia paliwa klasy B-0 

i trwałości umożliwiającej przechowywanie w posiadanych warunkach przez co najmniej jeden 

rok bez pogorszenia jego parametrów jakościowych i składu chemicznego, i o temperaturze 

zapłonu wyższej niż  60 °C. 

k) Zamawiający nie dysponuje żadnymi urządzeniami, zbiornikami, sorbentem do realizacji 

Umowy. 

3. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 2015-10-09 (Dziennik Ustaw z dnia 2015-10-23 poz. 1680) oraz 

Normy PN-EN590:2013-12.  

 

 

 

 

 


