
Załącznik nr 4 do SWZ 
Zamawiający: 

Gmina Więcbork 
ul. Mickiewicza 22 
89-410 Więcbork 
NIP 5040025842 
REGON 092350961 

reprezentowana przez:  
Danutę Zawidzką – dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku 
ul. Pocztowa 16 
89 - 410 Więcbork 
tel. 52 321-68-55 
fax. 52 321-68-55 (wew. 20) 
www.booswiecbork.pl  
e-mail: sekretariat@booswiecbork.pl   
 

 
Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn.:  

Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych  
 Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie systematycznych dostaw oleju napędowego do 
autobusów szkolnych, poprzez bezpośrednie tankowanie na stacjach paliw wskazanych przez 
Wykonawcę.  

Oznaczenie CPV: kod:09134100-8; nazwa: olej napędowy  

Rodzaj zamówienia:  dostawy 
 
2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, w oparciu o obwody placówek oświatowych Gminy 
Więcbork oraz z uwzględnieniem organizacji dowozu wykonywanego przez Zamawiającego. 
 
Opis części nr 1: dostawa oleju napędowego w ilości 8 000 litrów; obwód organizacji dowozu                          
w Sypniewie – siedziba obwodu, ustalona dla potrzeb niniejszego zamówienia: ul. Szkolna 1,  
89-422 Sypniewo; 
 
Opis części nr 2: dostawa oleju napędowego w ilości 18 000 litrów; obwód organizacji dowozu                         
w Więcborku – siedziba obwodu, ustalona dla potrzeb niniejszego zamówienia: ul. Pocztowa 16, 
89-410 Więcbork. 
 
3. Podane powyżej ilości paliwa są wielkościami orientacyjnymi, jakie Zamawiający przewiduje 
zakupić w okresie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania 
podanych powyżej ilości. Rzeczywista ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z aktualnych 
potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy - z zastrzeżeniem, że minimalna ilość zakupu 
wynosi: 

a) dla części nr 1 –   6 000 litrów, 
b) dla części nr 2 – 15 000 litrów. 

 
4. W każdej z ww. części Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu możliwość pobierania 
paliwa w promieniu do 5 km od siedziby obwodu, w ilości nie większej niż 400 l dziennie. 
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5. Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 1 lutego 2023 r.,  
do 31 stycznia 2024 r. albo do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta maksymalną kwotę 
przeznaczoną na realizację zamówienia, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. 
 
6. Dostawy będą następować w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, sukcesywnie  
w ciągu trwania umowy, w systemie sprzedaży bezgotówkowej.  
 
7. Fakturowanie poszczególnych dostaw oleju opałowego na następujące jednostki: Nabywca: 
Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, NIP: 504-002-58-42; Odbiorca: Biuro 
Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork.  
 
8. Wymagania jakościowe: dostarczany olej napędowy winien być zgodny z normą PN-EN590 oraz 
musi odpowiadać wymaganiom jakościowym, określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia   9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla pali ciekłych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1680 z późn. zm.).  
W przypadku wątpliwości, co do jakości oleju napędowego, 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 napędowego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem 
ewentualnych awarii. 
 
9. Zamawiający przewiduje możliwość zakupu paliwa przy użyciu kart bezgotówkowego 
tankowania. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest zapewnić ważność kart w okresie 
obowiązywania umowy  


