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Zegrze Południowe:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 520620-N-2018
Data: 20/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojskowy Instytut Łączności, Krajowy numer identyfikacyjny 1009906000000, ul.
Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261
885 543, e-mail k.juras@wil.waw.pl, faks 227 822 134.
Adres strony internetowej (url): www.wil.waw.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 usługa tankowania pojazdów Wojskowego
Instytutu Łączności przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, na stacji benzynowej
Wykonawcy oddalonej od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 10 km. Przedmiot
zamówienia obejmuje tankowanie paliwa: 1)benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości 7.000
litrów,2) oleju napędowego(ON)w ilości 8.000 litrów. Określone powyżej ilości paliw są
średnimi ilościami szacunkowymi ustalonymi przez Zamawiającego w celu porównania ofert
i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do
ilości paliwa faktycznie zakupionego w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega, iż
ilość zakupionego paliwa w trakcie trwania umowy może ulec zmianie (zwiększeniu lub
zmniejszeniu) w porównaniu z ilościami określonymi w SIWZ, niemniej ich łączna wartość
nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w umowie. Przedmiot zamówienia musi:
1)spełniać wymagania polskich norm przenoszących normy europejskie, i tak:benzyna
bezołowiowa 95 musi spełniać wymagania normy PN-EN 280, olej napędowy musi spełniać
wymagania normy PN-EN 590:2006, 2)posiadać świadectwo jakości oraz spełniać
wymagania określone w Zał. Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz.
1680). Wykonawca będzie posiadał stację paliw oddalone od siedziby Zamawiającego nie
więcej niż 10 km, czynną we wszystkie dni tygodnia. Tankowanie pojazdów rozliczane
będzie co najmniej raz na miesiąc, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu. Wykonawca
będzie prowadzić dokładną ewidencje wykonanych transakcji, zawierającą minimum
następujące informacje: data dokonania transakcji, ilość i wartość zakupionego paliwa, rodzaj
tankowanego paliwa, numer rejestracyjny tankowanego samochodu. Zestawienie zawierające
ww. dane będzie każdorazowo załączane przez Wykonawcę do faktury.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa tankowania pojazdów
Wojskowego Instytutu Łączności przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, na
stacji benzynowej Wykonawcy oddalonej od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 10 km.
Przedmiot zamówienia obejmuje tankowanie paliwa: 1)benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości
7.000 litrów,2) oleju napędowego(ON)w ilości 8.000 litrów. Określone powyżej ilości paliw
są średnimi ilościami szacunkowymi ustalonymi przez Zamawiającego w celu porównania

ofert i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń
co do ilości paliwa faktycznie zakupionego w trakcie trwania umowy. Zamawiający
zastrzega, iż ilość zakupionego paliwa w trakcie trwania umowy może ulec zmianie
(zwiększeniu lub zmniejszeniu) w porównaniu z ilościami określonymi w SIWZ, niemniej ich
łączna wartość nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w umowie. Przedmiot
zamówienia musi: 1)spełniać wymagania polskich norm przenoszących normy europejskie, i
tak: benzyna bezołowiowa 95 musi spełniać wymagania normy PN-EN 280, olej napędowy
musi spełniać wymagania normy PN-EN 590:2006, 2)posiadać świadectwo jakości oraz
spełniać wymagania określone w Zał. Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz.
1680). Wykonawca będzie posiadał stację paliw oddalone od siedziby Zamawiającego nie
więcej niż 10 km, czynną we wszystkie dni tygodnia. Tankowanie pojazdów rozliczane
będzie raz na miesiąc. Wykonawca będzie prowadzić dokładną ewidencje wykonanych
transakcji, zawierającą minimum następujące informacje: data dokonania transakcji, ilość i
wartość zakupionego paliwa, rodzaj tankowanego paliwa, numer rejestracyjny tankowanego
samochodu. Zestawienie zawierające ww. dane będzie każdorazowo załączane przez
Wykonawcę do faktury.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-03-01, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-03-05, godzina: 10:00

