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Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 162959-2015 z dnia 2015-11-09 r. Og oszenie o zamówieniu - Nowe Miasto n. Pilic
Zamówienie obejmuje cykliczny, sukcesywny, w zale no ci od ka dorazowych potrzeb Zamawiaj cego, bezgotówkowy
zakup oleju nap dowego ON dla samochodów Zamawiaj cego, posiadaj cego parametry okre lone norm PN-EN 590
2013-12, w ...
Termin sk adania ofert: 2015-11-19

Numer og oszenia: 171337 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015
OG OSZENIE O ZMIANIE OG OSZENIA
Og oszenie dotyczy: Og oszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym og oszeniu: 162959 - 2015 data 09.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto n. Pilic , woj.
mazowieckie, tel. 48 6743800, fax. 048 6740040.

SEKCJA II: ZMIANY W OG OSZENIU
II.1) Tekst, który nale y zmieni :
Miejsce, w którym znajduje si zmieniany tekst: II.1.4.
W og oszeniu jest: Zamówienie obejmuje cykliczny, sukcesywny, w zale no ci od ka dorazowych potrzeb
Zamawiaj cego, bezgotówkowy zakup oleju nap dowego ON dla samochodów Zamawiaj cego,
posiadaj cego parametry okre lone norm PN-EN 590 2013-12, w okresie od dnia podpisania umowy o
udzielenie zamówienia publicznego do dnia 30 czerwca 2016 r. W ca ym okresie realizacji zamówienia
Zamawiaj cy przewiduje zakup paliwa w ilo ci do 30 000 (trzydzie ci tysi cy) litrów. Zakup paliwa polega ma
na bezpo rednim jego tankowaniu do zbiorników samochodów Zamawiaj cego, na czynnej ca odobowo oraz
we wszystkie dni tygodnia stacji paliw Wykonawcy, z konieczno ci ka dorazowego zaewidencjonowania
przez Wykonawc zatankowanego paliwa dla poszczególnych pojazdów, z podaniem w prowadzonej przez
Wykonawc dla danego pojazdu ewidencji (w formie papierowej i elektronicznej): daty i miejsca tankowania,
ilo ci i warto ci pobranego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, stanu licznika przebiegu tankowanego
pojazdu oraz wydania przedstawicielowi Zamawiaj cego dokumentu WZ, zawieraj cego informacje o: dacie i
miejscu tankowania, ilo ci i warto ci pobranego paliwa, numerze rejestracyjnym pojazdu oraz stanie licznika
przebiegu tankowanego pojazdu..
W og oszeniu powinno by : Zamówienie obejmuje cykliczny, sukcesywny, w zale no ci od ka dorazowych
potrzeb Zamawiaj cego, bezgotówkowy zakup oleju nap dowego ON dla samochodów Zamawiaj cego,
posiadaj cego parametry okre lone norm PN-EN 590 2013-12, w okresie od dnia podpisania umowy o
udzielenie zamówienia publicznego do dnia 30 czerwca 2016 r. W ca ym okresie realizacji zamówienia
Zamawiaj cy przewiduje zakup paliwa w ilo ci do 30 000 (trzydzie ci tysi cy) litrów. Wskazane ilo ci paliw
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nale y traktowa , jako szacunkowe. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo nie wykonania w ca
zamówienia w czasie obowi zywania umowy, je eli jego potrzeby rzeczywiste b

ci przedmiotu

mniejsze od obecnie

deklarowanych. Z tytu u faktycznego zakupu mniejszej ilo ci paliwa Wykonawcy nie przys uguj od
Zamawiaj cego adne roszczenia. Wykonawca przez ca y okres realizacji umowy gwarantuje ci

dostaw

zamawianego paliwa. Zamawiane paliwo musi spe nia wymagania okre lone tre ci przepisów
Rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymaga jako ciowych dla
paliw ciek ych. Nadto Wykonawca gwarantuje, e stacje paliw spe niaj wymogi przewidziane przepisami dla
stacji paliw, zgodnie z tre ci przepisów Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada bazy i stacje paliw p ynnych, ruroci gi
przesy owe dalekosi

ne s

ce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Ka dorazowy zakup paliwa polega na bezpo rednim jego tankowaniu do zbiorników samochodów
Zamawiaj cego, na czynnej ca odobowo oraz we wszystkie dni tygodnia stacji paliw Wykonawcy, z
konieczno ci ka dorazowego zaewidencjonowania przez Wykonawc zatankowanego paliwa dla
poszczególnych pojazdów, z podaniem w prowadzonej przez Wykonawc dla danego pojazdu ewidencji (w
formie papierowej i elektronicznej): daty i miejsca tankowania, ilo ci i warto ci pobranego paliwa, numeru
rejestracyjnego pojazdu, stanu licznika przebiegu tankowanego pojazdu oraz wydania przedstawicielowi
Zamawiaj cego papierowego dokumentu, zawieraj cego informacje o: dacie i miejscu tankowania, ilo ci i
warto ci pobranego paliwa, numerze rejestracyjnym pojazdu oraz stanie licznika przebiegu tankowanego
pojazdu. Naliczanie nale nej Wykonawcy ceny stanowi iloczyn ceny za 1 litr w chwili tankowania i ilo ci litrów
zatankowanego paliwa, który pomniejszony zostanie nast pnie o zadeklarowany przez Wykonawc w ofercie
rabat cenowy, obowi zuj cy przez ca y okres umowy. Wykonawca dopuszcza mo liwo

rozliczania

tankowania np. za pomoc elektronicznych kart wydanych przez Wykonawc bezp atnie na ka dy pojazd
Zamawiaj cego. Rozliczanie poszczególnych, miesi cznych dostaw nast puje wystawianymi cyklicznie przez
Wykonawc po zako czeniu ka dego miesi ca kalendarzowego fakturami VAT, p atnymi w terminie 30 dni od
dnia dor czenia prawid owo wystawionej faktury. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci wykonania
zamówienia przez podwykonawców.
Miejsce, w którym znajduje si zmieniany tekst: III.6.
W og oszeniu jest: 1.pisemne po wiadczenie potwierdzaj ce fakt wprowadzenia oferowanego wyrobu do
obrotu, 2.pisemne po wiadczenie zgodno ci oferowanego paliwa z norm PN-EN 590 2013-12, 3. karta
charakterystyki substancji niebezpiecznej jak jest olej opa owy lekki, o czym stanowi zapisy art. 15 i dalsze
ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach i art. 31 i dalsze
Rozporz dzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylaj ce
rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie dyrektyw
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, 4. pisemne
wiadczenie Wykonawcy o zgodno ci oferowanego towaru z zapisami wskazanych aktów prawnych w tre ci
za cznika nr 6.
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W og oszeniu powinno by : 1.pisemne po wiadczenie faktu legalnego wprowadzenia oferowanego wyrobu
do obrotu, 2.aktualna pisemna koncesja na obrót paliwami p ynnymi, 3.pisemne po wiadczenia zgodno ci
oferowanego paliwa z norm PN-EN 590 2013-12, 4.karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jak jest
olej nap dowy, o czym stanowi zapisy art. 15 i dalsze ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach i art. 31 i dalsze Rozporz dzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i
stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
zmieniaj ce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, 5.pisemne o wiadczenie o zgodno ci oferowanego towaru z zapisami
aktów prawnych wskazanych w tre ci za cznika nr 6.
Miejsce, w którym znajduje si zmieniany tekst: IV.2.1.
W og oszeniu jest: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi zane z przedmiotem zamówienia: 1 Cena - 80 2 - odleg

mierzona w km pomi dzy stacj paliw a siedzib Zamawiaj cego, tj. Nowe Miasto nad

Pilic ulica Tomaszowska 43-patrz zapis SIWZ - 20.
W og oszeniu powinno by : Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi zane z przedmiotem
zamówienia: 1 - Cena - 80 2 - Warto

zadeklarowanego rabatu cenowego 20 % -patrz zapis SIWZ - 20.
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