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Zamawiający: 
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ul. Mickiewicza 22 
89-410 Więcbork 
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reprezentowana przez:  
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Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn.:  

Dostawa oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem  
dla placówek oświatowych Gminy Więcbork 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i 
rozładunkiem, obejmująca dostawy sukcesywne w ilości szacunkowej 62.000 litrów do niżej 
wymienionych placówek, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym:  

1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Jana Twardowskiego w 
Jastrzębcu, Jastrzębiec 17, 89-410 Więcbork; szacowana ilość: 7.000 litrów; 

2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie, Pęperzyn 33, 89-410 Więcbork; 
szacowana ilość: 10.000 litrów; 

3) Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, ul. Szkolna 1, 89-422 Sypniewo; 
szacowana ilość: 19.000 litrów; 

4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im Polskich Noblistów w Więcborku, ul. Aleja 600-lecia 4, 89-410 
Więcbork; szacowana ilość: 19.000 litrów; 

5) Szkoła Podstawowa w Zakrzewku, Zakrzewek 25, 89-410 Więcbork; szacowana ilość: 
7.000 litrów.  

 
2. Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 lutego 
2022r., do 31 stycznia 2023 r. albo do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta maksymalną 
kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi 
wcześniej. 
 
3. Dostawy będą następować w zależności od potrzeb Zamawiającego, sukcesywnie w ciągu 
trwania umowy, każdorazowo na zlecenie Zamawiającego w terminie 3 dni od zgłoszenia 
telefonicznego.  
 
4. Fakturowanie poszczególnych dostaw oleju opałowego na następujące jednostki: Nabywca: 
Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, NIP: 504-002-58-42; Odbiorca (zgodnie z 
każdą dostawą):  

1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Jana Twardowskiego w 
Jastrzębcu, Jastrzębiec 17, 89-410 Więcbork; 

2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie, Pęperzyn 33, 89-410 Więcbork; 
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3) Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, ul. Szkolna 1, 89-422 Sypniewo; 
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im Polskich Noblistów w Więcborku, ul. Aleja 600-lecia 4, 89-410 

Więcbork; 
5) Szkoła Podstawowa w Zakrzewku, Zakrzewek 25, 89-410 Więcbork.  

 
5. Olej opałowy winien być paliwem ekologicznym przeznaczonym do celów grzewczych. 
Wymagane parametry oleju opałowego, zgodne z parametrami określonymi wg normy PN-
C99024:2011 oraz w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i 
warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008):  

1) wartość opałowa nie niższa niż – 42,6 MJ/kg 
2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9 g/ml 
3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż – 6,0 mm2/s 
4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC 
5) temperatura płynięcia nie wyższa niż – (-20ºC) 
6) Skład frakcyjny 

a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v) 
b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v) 

7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % 
(m/m) 

8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m) 
9) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m) 
10) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg 
11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg. 

 
6. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz 
rozładunek oleju.  
 
7. Dostawa winna być realizowana przy użyciu sprzętu i cystern przeznaczonych do przewozu 
oleju opałowego, posiadających odpowiednie atestowane mierniki przepływowe paliwa i 
wyposażonych w niezbędne urządzenia do przepompowania oleju do zbiorników. Transport 
paliw winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów prawa, w tym dotyczących 
bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. 
 
8. Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości oleju opałowego 
wystawione przez producenta.  
 
9. W przypadku wątpliwości, co do jakości oleju opałowego, Zamawiający zleci wykonanie badań 
w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami 
kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca. W przypadku stwierdzenia 
niewłaściwej jakości oleju opałowego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem 
ewentualnych awarii pieców zasilanych tym olejem.  
 
10. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości dostarczanego oleju, w stosunku do ilości 
określonych w punkcie 1 niniejszego opisu, z uwagi na uwarunkowania pogodowo – 
atmosferyczne bądź w wyniku innych czynników mających wpływ na zapotrzebowanie 
Zamawiającego w zakresie ilości dostaw oleju. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 
wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia. Rozliczenie za 
dostawy będzie dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonego oleju. 


