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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409168-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łuków: Olej napędowy
2022/S 143-409168

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 123-349154)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 8250003216 REGON 000616385
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 29, Łuków
Miejscowość: Łuków
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod pocztowy: 21-400 Łuków
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Chmiel
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pks 
Tel.:  +48 257982827
Faks:  +48 257982858
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pks.lukow.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.pks.lukow.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie12 m-cy i oleju napędowego w okresie 12 m-cy dla 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna.
Numer referencyjny: ZP/1/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej 
stacji paliw w okresie 12 miesięcy dla ON oraz 12 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości:
• olej napędowy ok. 1 468 000,00 litrów
• benzyna Pb 95 ok. 179 000,00 litrów
Wspólny słownik zamówień (CPV):
09134100-8 – olej napędowy
09132100-4 – benzyna bezołowiowa
Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg 
rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne 
roszczenia wobec Zamawiającego.
Przewidywana orientacyjna wielkość zamówienia na olej napędowy o podwyższonych właściwościach 
niskotemperaturowych w całym okresie objętym zamówieniem –1000 l, t.j.- 100 m³.
Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/07/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 123-349154

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej
stacji paliw w okresie 12 miesięcy dla ON oraz 12 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości:
• olej napędowy ok. 1 468 000,00 litrów
• benzyna Pb 95 ok. 179 000,00 litrów
Wspólny słownik zamówień (CPV):
09134100-8 – olej napędowy
09132100-4 – benzyna bezołowiowa
Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb
Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg
rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne
roszczenia wobec Zamawiającego.
Przewidywana orientacyjna wielkość zamówienia na olej napędowy o podwyższonych właściwościach
niskotemperaturowych w całym okresie objętym zamówieniem –1000 l, t.j.- 100 m³.
Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach.
Powinno być:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej
stacji paliw w okresie 12 miesięcy dla ON oraz 12 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości:
• olej napędowy ok. 1 468 000,00 litrów
• benzyna Pb 95 ok. 179 000,00 litrów
Wspólny słownik zamówień (CPV):
09134100-8 – olej napędowy
09132100-4 – benzyna bezołowiowa
Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb
Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg
rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne
roszczenia wobec Zamawiającego.
Przewidywana orientacyjna wielkość zamówienia na olej napędowy o podwyższonych właściwościach
niskotemperaturowych w całym okresie objętym zamówieniem –1000 l.
Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej
stacji paliw w okresie 12 miesięcy dla ON oraz 12 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości:
• olej napędowy ok. 1 468 000,00 litrów
• benzyna Pb 95 ok. 179 000,00 litrów
Wspólny słownik zamówień (CPV):
09134100-8 – olej napędowy
09132100-4 – benzyna bezołowiowa
Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb
Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg
rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne
roszczenia wobec Zamawiającego.
Przewidywana orientacyjna wielkość zamówienia na olej napędowy o podwyższonych właściwościach
niskotemperaturowych w całym okresie objętym zamówieniem –1000 l, t.j.- 100 m³.
Oferowane paliwa muszą spełniać: wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680),
3 / 8
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych
(Dz.U.2017.247 t.j.), oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06
i PN-EN 228+A1:2017-06– Paliwa do pojazdów samochodowych.
Zgodność oferowanych paliw z powyższymi wymaganiami będzie badana na podstawie załączonych norm
zakładowych (warunków technicznych) lub świadectw jakości.
Dostawy paliw odbywać się będą sukcesywnie w okresie 12 miesięcy dla oleju napędowego oraz 12 miesięcy
dla benzyny Pb95 - od dnia podpisania umowy własnym lub wynajętym środkiem transportu Wykonawcy o
pojemności 30. 000 litrów, z bazy Wykonawcy do Stacji Paliw w Łukowie ul. Piłsudskiego 29. Zamawiający
każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem
kserokopii atestu jakościowego lub odpisu świadectwa jakości paliwa wystawionego przez akredytowane
laboratorium. Wykonawca zobowiązany będzie do zakładania plomb numerycznych do zabezpieczenia towaru
po załadunku w miejscu zalania cysterny. Na każdą partię towaru wykonawca wystawi dowód wydania „WZ”
który będzie zawierał: nr. zalanej komory, temperaturę nalewu, objętość wlanego paliwa, gęstość w 150C,
masę kg, objętość w 150C. Na dowodzie wydania odnotowany będzie numer założonej plomby. Zamawiający
dokonywał będzie komisyjnego odbioru paliwa na Stacji Paliw.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania baneru z logo dostawcy i producenta paliwa oraz
umieszczeniu go obok pylonu Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
Powinno być:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej
stacji paliw w okresie 12 miesięcy dla ON oraz 12 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości:
• olej napędowy ok. 1 468 000,00 litrów
• benzyna Pb 95 ok. 179 000,00 litrów
Wspólny słownik zamówień (CPV):
09134100-8 – olej napędowy
09132100-4 – benzyna bezołowiowa
Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb
Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg
rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne
roszczenia wobec Zamawiającego.
Przewidywana orientacyjna wielkość zamówienia na olej napędowy o podwyższonych właściwościach
niskotemperaturowych w całym okresie objętym zamówieniem –1000 l.
Oferowane paliwa muszą spełniać: wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680),
3 / 8
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych
(Dz.U.2017.247 t.j.), oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06
i PN-EN 228+A1:2017-06– Paliwa do pojazdów samochodowych.
Zgodność oferowanych paliw z powyższymi wymaganiami będzie badana na podstawie załączonych norm
zakładowych (warunków technicznych) lub świadectw jakości.
Dostawy paliw odbywać się będą sukcesywnie w okresie 12 miesięcy dla oleju napędowego oraz 12 miesięcy
dla benzyny Pb95 - od dnia podpisania umowy własnym lub wynajętym środkiem transportu Wykonawcy o
pojemności 30. 000 litrów, z bazy Wykonawcy do Stacji Paliw w Łukowie ul. Piłsudskiego 29. Zamawiający
każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem
kserokopii atestu jakościowego lub odpisu świadectwa jakości paliwa wystawionego przez akredytowane
laboratorium. Wykonawca zobowiązany będzie do zakładania plomb numerycznych do zabezpieczenia towaru
po załadunku w miejscu zalania cysterny. Na każdą partię towaru wykonawca wystawi dowód wydania „WZ”
który będzie zawierał: nr. zalanej komory, temperaturę nalewu, objętość wlanego paliwa, gęstość w 150C,
masę kg, objętość w 150C. Na dowodzie wydania odnotowany będzie numer założonej plomby. Zamawiający
dokonywał będzie komisyjnego odbioru paliwa na Stacji Paliw.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania baneru z logo dostawcy paliwa oraz
umieszczeniu go obok pylonu Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Wobec braku możliwości opublikowania zmian do SWZ na platformie enotices.ted.europa.eu konieczne było 
ponowne wysłanie niniejszego formularza.
Zmodyfikowano jednocześnie formularz ofert- Załącznik nr 1 do SWZ wobec zmian w sekcji 21.4. i usunięto
słowo "średnia" z tabeli znajdującej się w formularzu oferty.
Zmodyfikowano treść umowy Załącznik nr 6 do SWZ wobec zmian SWZ wyjaśnień i zapytań
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