Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 343380-2015 z dnia 2015-12-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaręby
Kościelne
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zaręby
Kościelne w roku 2016 wg niżej wymienionych szacunkowych ilości: olej napędowy - 32 000
litrów benzyna - 6000 litrów. Podana powyżej ilość...
Termin składania ofert: 2015-12-23
Numer ogłoszenia: 345310 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 343380 - 2015 data 15.12.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, woj. mazowieckie, tel.
86 2706004, fax. 86 2706200.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
W ogłoszeniu jest: Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Zaręby..
W ogłoszeniu powinno być: Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących
własnością Gminy Zaręby Kościelne..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów
będących własnością Gminy Zaręby Kościelne w roku 2016 wg niżej wymienionych
szacunkowych ilości: olej napędowy - 32 000 litrów benzyna - 6000 litrów. Podana
powyżej ilość paliwa została oszacowana na podstawie dotychczasowego zużycia i nie
stanowi zobowiązania Zamawiającego do nabycia paliwa dokładnie w tej ilości.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości paliwa. Z tytułu nie zrealizowania
podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie. Oferowany olej napędowy powinien spełniać normy PN-EN 590:2009,
etylina PB powinna spełniać normy PN-EN 228:2009. Oferowane paliwa muszą
spełniać również wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz.
1441 z późn. zm.)..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do
pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne w roku
2016 wg niżej wymienionych szacunkowych ilości: olej napędowy - 32 000 litrów
benzyna - 6 000 litrów Podana powyżej ilość paliwa została oszacowana na podstawie
dotychczasowego zużycia i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do nabycia
paliwa dokładnie w tej ilości. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości

paliwa. Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości paliwa
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Oferowany olej napędowy powinien
spełniać normy PN-EN 590:2009, etylina PB powinna spełniać normy PN-EN
228:2009. Oferowane paliwa muszą spełniać również wymagania Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.). Wykonawca powinien
posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej
niż 3 km od siedziby Zamawiającego. Realizacja zamówienia będzie odbywać się
sukcesywnie poprzez tankowanie pojazdów po cenach jednostkowych
obowiązujących w dniu tankowania. Zamawiający wymaga bezgotówkowego
pobierania paliwa. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej marży
handlowej. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego
zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w
swojej ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zamówienia. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane
będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy..

