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Załącznik nr 8 do SIWZ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek 

organizacyjnych Gminy Czernikowo 

Gmina Czernikowo przeprowadza postępowanie w imieniu własnym oraz na podstawie art. 16 ustawy 

Pzp, w imieniu i na rzecz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych: 

Lp. Dane Nabywcy Dane Odbiorcy 

1 

Gmina Czernikowo 

ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

NIP: 879-24-66-869 

Urząd Gminy Czernikowo 

ul Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 
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Gmina Czernikowo 

ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

NIP: 879-24-66-869 

Zespół Obsługi Szkół 

ul Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie 

ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo 

NIP: 879-25-37-871 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie 

ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, zgodne z potrzebami Zamawiającego dostawy oleju 

napędowego do celów grzewczych, zwanego dalej „olejem opałowym” lub „olejem” dla jednostek 

organizacyjnych Gminy Czernikowo w latach 2019 – 2020. 

2. Szacunkowe zużycie oleju opałowego w okresie obowiązywania umowy 246 000 litrów.  

3. Wskazane powyżej szacowane zużycie oleju opałowego ma charakter orientacyjny i może odbiegać 

od faktycznej ilości dostarczonej w okresie trwania umowy, uzależnionej od zapotrzebowania, 

wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych. Zmniejszenie lub zwiększenie 

ilości dostarczonego oleju nie pociąga dla Zamawiającego (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza 

koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie dostarczony olej opałowy wg ceny określonej 

w zawartej umowie.  

4. Olej opałowy Wykonawca dostarczać będzie do kotłowni olejowych, zlokalizowanych w obiektach 

stanowiących mienie Gminy Czernikowo – użytkowanych i administrowanych przez jednostki 

organizacyjne, z uwzględnieniem następujących miejsc dostawy: 

 Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo;  

 Zespół Szkół w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo;  

 Szkoła Podstawowa w Czernikowie, ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo;  

 Szkoła Podstawowa w Osówce, Osówka 44, 87-632 Osówka;  

 Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo. 

5. Standardy jakościowe: 

Dostarczany olej musi spełniać wymagania normy PN-C-96024:2011 (Przetwory naftowe – oleje 

opałowe) dla gatunku L-1, być zgodny z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. 

w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji 



Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo 

2 

i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008), oraz 

powinien posiadać następujące właściwości:  

 gęstość w temp. 15 °C    - max. 860 kg/m
3
 

 wartość opałowa     - min. 42,6 MJ/kg 

 temperatura zapłonu    - min. 56°C 

 lepkość kinematyczna w temp. 20 °C  - max. 6,00 mm
2
/s 

 skład frakcyjny: 

 do 250°C destyluje    - max. 65% 

 do 350°C destyluje    - min. 85% 

 temperatura płynięcia    – max. –20 °C 

 pozostałość po koksowaniu z 10% 

pozostałości destylacyjnej    - max. 0,3% (m/m) 

 zawartość siarki     - max. 0,10% (m/m) 

 zawartość wody     - max. 200 mg/kg 

 zawartość zanieczyszczeń stałych    - max. 24 mg/kg 

 pozostałość po spopieleniu   - max. 0,01% (m/m) 

 barwa      - czerwona 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw oleju opałowego i tym samym 

wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy 

Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw oleju opałowego na warunkach zawartej 

umowy o nie więcej niż 20% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość 

skorzystania z prawa opcji od uruchomienia nowych kotłowni zasilanych olejem opałowym lub 

zwiększenia zapotrzebowania na dostawę oleju do obiektów Zamawiającego wskazanych powyżej. 

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach 

realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji 

jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa 

opcji w określonym przez niego zakresie. 

7. Dostawy oleju będą realizowane sukcesywnie (według potrzeb Zamawiającego) na podstawie zleceń, 

składanych przez Zamawiającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, faksu lub 

telefonicznie w ciągu 48 godzin od złożonego zamówienia. 

8. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamówioną ilość oleju do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego na własny koszt i własnym transportem, w dniach i w godzinach pracy jednostek 

organizacyjnych tj. od godz. 7.00 do 15.00. W przypadku gdy termin dostawy upływa w sobotę lub 

dzień wolny od pracy, dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu przypadającym bezpośrednio po 

tych dniach, chyba że nastąpi pilna potrzeba dostawy, a Strony zgodnie ustalą jej termin. 

9. Miernikiem ilości dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa 

zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej, odczytane w obecności odbiorcy lub 
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upoważnionego przez odbiorcę pracownika. Przy każdorazowej dostawie Wykonawca powinien 

posiadać aktualne świadectwo legalizacji urządzeń pomiarowych w samochodzie dostawczym. 

10. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia oleju 

dokonane przez odbiorcę lub upoważnionego przez odbiorcę pracownika. 

11. W celu potwierdzenia właściwej jakości oleju Wykonawca obowiązany jest przy każdej dostawie 

przedkładać certyfikat zgodności oleju z obowiązującymi przepisami (normami). 

12. W przypadku dostarczenia oleju bez certyfikatu zgodności lub niezgodnego z obowiązującymi 

przepisami, Zamawiającemu / Odbiorcy przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia oleju. 

Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia. 

13. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju Odbiorca powiadomi o powyższym fakcie 

Zamawiającego i Wykonawcę i w obecności przedstawiciela Wykonawcy pobrane zostaną próbki 

z zakwestionowanej dostawy w celu poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym. 

14. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości 

dostarczonego oleju Wykonawca w ciągu 3 dni od otrzymania wyników badań dostarczy olej 

o właściwych parametrach technicznych w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo 

Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub 

kosztami ich wymiany, jeżeli dostarczony olej niespełniający wymogów jakościowych spowoduje ich 

uszkodzenie lub zniszczenie. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół 

oględzin i naprawy. 

15. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 

materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 

oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw oraz 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej Specyfikacji 

16. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania osobnych faktur za dostawę oleju do zbiorników 

zlokalizowanych w następujących lokalizacjach: 

a) budynek Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

Dane do faktury: 

Nabywca: Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

NIP: 879-24-66-869 

Odbiorca (adres do przesyłania faktur): 

Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

b) budynek Zespołu Szkół w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo 

Dane do faktury: 

Nabywca: Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

NIP: 879-24-66-869 

Odbiorca (adres do przesyłania faktur): 

Zespół Obsługi Szkół ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

c) budynek Szkoły Podstawowej w Czernikowie, ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo 

Dane do faktury: 

Nabywca: Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

NIP: 879-24-66-869 

Odbiorca (adres do przesyłania faktur): 
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Zespół Obsługi Szkół ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

d) budynek Szkoły Podstawowej w Osówce, Osówka 44, 87-632 Osówka 

Dane do faktury: 

Nabywca: Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

NIP: 879-24-66-869 

Odbiorca (adres do przesyłania faktur): 

Zespół Obsługi Szkół ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

e) budynek Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie 

ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo 

Dane do faktur - faktury częściowe: 

 35% wielkości dostawy: 

Nabywca: Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie, ul. Toruńska 20, 

87-640 Czernikowo 

NIP: 879-25-37-871 

Odbiorca (adres do przesyłania faktur): 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie, ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo 

 65 % wielkości dostawy 

Nabywca: Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

NIP: 879-24-66-869 

Odbiorca (adres do przesyłania faktur): 

Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

17. Płatności za zrealizowane dostawy odbywać się będą zgodnie z treścią postanowień Wzoru umowy - 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

18. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Główny przedmiot: 

09135100-5 – olej opałowy 


