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Ogłoszenie nr 500021007-N-2018 z dnia 29-01-2018 r.

Cybinka: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 509647-N-2018 

Data: 24/01/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 8117381000000, ul. Ul. Białkowska  , 69108   Cybinka, woj.

lubuskie, państwo Polska, tel. 68 391 13 61, e-mail kierownik@zuk.cybinka.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): http://bip.zukcybinka.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw (do pojazdów służbowych - samochodów, ciągników

rolniczych oraz sprzętu silnikowego), tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Zakładu

Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. na stacji lub stacjach paliw Wykonawcy. 2. W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający

przewiduje zakup odpowiednio: 1) benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 6 000 litrów, 2) oleju napędowego w ilości 170 000 litrów. Wskazane

przewidywane ilości paliw są ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego

wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości paliw w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania

umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). 3. Warunki dostawy paliwa: 1)

tankowanie do zbiorników pojazdów/sprzętu Zamawiającego, 2) tankowanie do kanistrów dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca

zapewni Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy tankowanie paliwa na stacji 24.01.2018

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=228ebcb0-ce96-4ced-91bd-ffcb6f5337ba
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Dostawa paliw płynnych będzie realizowana w drodze indywidualnych zakupów, przeprowadzanych przez kierowców poszczególnych

pojazdów (paliwo tankowane bezpośrednio do zbiorników), oraz operatorów sprzętów i urządzeń na stacjach wskazanych przez Wykonawcę.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje bezgotówkowy zakup paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego na całodobowych

stacjach paliw w dni powszednie, niedziele i święta, w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca winien jest dysponować możliwością

bezgotówkowego rozliczania pobieranego paliwa przy zastosowaniu kart paliwowych. 5. Sukcesywna dostawa paliw do pojazdów i sprzętu

polegać będzie na: 1) bezgotówkowej sprzedaży paliwa dla Zamawiającego, która musi umożliwić prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji

pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów i sprzętu silnikowego z podaniem: a) daty i godziny tankowania, b) rodzaj zakupionego

paliwa, c) ilość i cenę zakupionego paliwa, d) kwotę upustu, e) numeru rejestracyjnego pojazdu lub nazwy sprzętu silnikowego w oparciu o

wydane przez Wykonawcę karty paliwowe, f) czytelny podpis pobierającego lub inny sposób identyfikacji osoby pobierającej. 2) rozliczaniu

zawartych transakcji prawidłowo sporządzonymi fakturami VAT nie częściej niż raz w tygodniu, z terminem płatności 7 dni od daty wpływu

faktury do Zamawiającego. 6. Paliwa płynne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu

Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 7.

Wykonawca musi posiadać stację/stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem
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Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,

rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z

2014 r., poz. 1853 z późn. zm.). 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw (do pojazdów służbowych - samochodów,

ciągników rolniczych oraz sprzętu silnikowego), tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej

dla Zakładu Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. na stacji lub stacjach paliw Wykonawcy. 2. W całym okresie realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje zakup odpowiednio: 1) benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 6 000 litrów, 2) oleju napędowego w ilości 170 000

litrów. Wskazane przewidywane ilości paliw są ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź

deklarowanego wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości paliw w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie

trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). 3. Warunki dostawy

paliwa: 1) tankowanie do zbiorników pojazdów/sprzętu Zamawiającego, 2) tankowanie do kanistrów dostarczonych przez Zamawiającego.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy tankowanie paliwa na stacji paliw w miejscowości Cybinka. Dostawa

paliw płynnych będzie realizowana w drodze indywidualnych zakupów, przeprowadzanych przez kierowców poszczególnych pojazdów (paliwo

tankowane bezpośrednio do zbiorników), oraz operatorów sprzętów i urządzeń na stacjach wskazanych przez Wykonawcę. 4. Przedmiot

zamówienia obejmuje bezgotówkowy zakup paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego na całodobowych stacjach paliw w

dni powszednie, niedziele i święta, w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca winien jest dysponować możliwością bezgotówkowego

rozliczania pobieranego paliwa przy zastosowaniu kart paliwowych. 5. Sukcesywna dostawa paliw do pojazdów i sprzętu polegać będzie na: 1)

bezgotówkowej sprzedaży paliwa dla Zamawiającego, która musi umożliwić prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji pobranego paliwa dla

poszczególnych pojazdów i sprzętu silnikowego z podaniem: a) daty i godziny tankowania, b) rodzaj zakupionego paliwa, c) ilość i cenę

zakupionego paliwa, d) kwotę upustu, e) numeru rejestracyjnego pojazdu lub nazwy sprzętu silnikowego w oparciu o wydane przez

Wykonawcę karty paliwowe, f) czytelny podpis pobierającego lub inny sposób identyfikacji osoby pobierającej. 2) rozliczaniu zawartych

transakcji prawidłowo sporządzonymi fakturami VAT nie częściej niż raz w tygodniu, z terminem płatności wynoszącym 14 dni od daty

wystawienia faktury, przy czym faktura Vat musi być dostarczona Zamawiającemu na min. 7 dni przed terminem płatności. 6. Paliwa płynne

objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 7. Wykonawca musi posiadać stację/stacje paliw spełniające

wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu

ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 z późn. zm.). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-01, godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-02, godzina: 10:00, 

 
Drukuj


