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Ogłoszenie nr 500040301-N-2018 z dnia 23-02-2018 r.
Ostrów Wielkopolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 518432-N-2018
Data: 15/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 31418700000, ul. ul. Limanowskiego -, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 625 951 118, e-mail zamowienia@szpital.osw.pl, faks 627 362 909.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.osw.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej E95 oraz oleju opałowego
(olej napędowy grzewczy) dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Postępowanie zostało podzielone na części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych do poszczególnych pakietów (do 2 pakietów). Każda część/pakiet stanowi odrębny
przedmiot zamówienia. PAKIET nr 1: Dostawa 180 000 litrów oleju napędowego oraz 12 000 litrów benzyny bezołowiowej E95 PAKIET nr
2: Dostawa 6 000 litrów oleju napędowego grzewczego oraz 6 000 litrów oleju napędowego
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej E95 oraz oleju
opałowego (olej napędowy grzewczy) dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Postępowanie zostało
podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych do poszczególnych pakietów (do 3 pakietów). Każda część/pakiet
stanowi odrębny przedmiot zamówienia. PAKIET nr 1: Dostawa 180 000 litrów oleju napędowego; PAKIET nr 1A: Dostawa 12 000 litrów
benzyny bezołowiowej E95; PAKIET nr 2: Dostawa 6 000 litrów oleju napędowego grzewczego oraz 6 000 litrów oleju napędowego.
UWAGA PRAWO OPCJI! – dotyczy pakietu nr 1, nr 1A Zamawiający wprowadza prawo opcji polegające na tym, iż poprzez złożenie
świadczenia woli przekazane Wykonawcy będzie on mógł dokonać dodatkowego zakupu paliwa oddzielnie w każdym z pakietów, przy czym
wielkość zamówienia opcyjnego stanowić będzie różnicę pomiędzy ilością środków jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia
(a która ta kwota zostanie ogłoszona bezpośrednio przed otwarciem ofert) a wartością brutto oferty w danej części, na podstawie której
zawarta zostanie umowa. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie
nie krótszym niż 5 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia
ukształtowanego poprzez udzielony upust, objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia
podstawowego. Tym samym upust w obrębie zamówienia opcyjnego nie może być niższy niż upust w zakresie zamówienia podstawowego.
Skorzystanie z prawa opcji nie będzie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia podstawowego wynikającego z zakresu przedmiotu
zamówienia, tym samym ostateczna wartość globalnego wynagrodzenia Wykonawcy (maksymalna wartość zobowiązania) może być sumą
wartości zamówienia podstawowego i zamówienia opcyjnego. Zamawiający niniejszy akapit w przedmiocie wprowadzenia zamówienia
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opcyjnego przeniesie do postanowień umowy. UWAGA PRAWO OPCJI! – dotyczy pakietu nr 2 Zamawiający wprowadza prawo opcji
polegające na tym, iż poprzez złożenie świadczenia woli przekazane Wykonawcy będzie on mógł dokonać dodatkowego zakupu paliwa lub
oleju grzewczego, przy czym wielkość zamówienia opcyjnego stanowić będzie różnicę pomiędzy ilością środków jaką Zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia (a która ta kwota zostanie ogłoszona bezpośrednio przed otwarciem ofert) a wartością brutto oferty w
danej części, na podstawie której zawarta zostanie umowa. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy
oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, że cena
jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia
podstawowego. Tym samym marża w obrębie zamówienia opcyjnego nie może być wyższa niż marża w zakresie zamówienia
podstawowego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia podstawowego wynikającego z zakresu
przedmiotu zamówienia, tym samym ostateczna wartość globalnego wynagrodzenia Wykonawcy (maksymalna wartość zobowiązania)
może być sumą wartości zamówienia podstawowego i zamówienia opcyjnego. Zamawiający niniejszy akapit w przedmiocie wprowadzenia
zamówienia opcyjnego przeniesie do postanowień umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: JEST TO WARUNEK WYŁĄCZNIE DLA
PAKIETU NR 2: Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli
Wykonawca przedłoży wykaz sprzętu (autocysterny) niezbędnego do realizacji zamówienia, z załączonym dokumentem potwierdzającym
tytuł prawny Wykonawcy do autocysterny w oparciu, o które legalizował będzie dostawy oleju oraz ważne świadectwo Urzędu Miar,
potwierdzające legalizację przepływomierzy odczytu ilości dostarczonego oleju, w które wyposażone są autocysterny uczestniczące w
realizacji dostaw oleju. DLA PAKIETU NR 1: Zamawiający nie określa tych warunków. Zamawiający wymaga od wykonawców
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy
realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: JEST TO WARUNEK WYŁĄCZNIE
DLA PAKIETU NR 2: Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
jeśli Wykonawca przedłoży wykaz sprzętu (autocysterny) niezbędnego do realizacji zamówienia, z załączonym dokumentem
potwierdzającym tytuł prawny Wykonawcy do autocysterny w oparciu, o które legalizował będzie dostawy oleju oraz ważne świadectwo
Urzędu Miar, potwierdzające legalizację przepływomierzy odczytu ilości dostarczonego oleju, w które wyposażone są autocysterny
uczestniczące w realizacji dostaw oleju. DLA PAKIETU NR 1 i DLA PAKIETU nr 1A: Zamawiający nie określa tych warunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk
osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)
W ogłoszeniu jest: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Załącznik nr 2 do SIWZ: PAKIET nr 1: - par. 1 ust. 3: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, a w szczególności zwiększenia
ilości zamawianego towaru, tj. jakiejkolwiek pozycji przedmiotu umowy w ramach pakietu, przy zachowaniu jego wartości. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do zachowania cen jednostkowych zamawianego przedmiotu umowy. Zmiany ilości poszczególnych
pozycji w ramach pakietu nie mogą przekroczyć 50% łącznej ilości dla danej pozycji w pakiecie. - par. 2 ust. 2: Zamawiający, w przypadku
niewykorzystania całej ilości przedmiotu umowy określonej w Załączniku nr 1A do SIWZ przewiduje możliwość przedłużenia terminu
realizacji niniejszej umowy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące. - par. 2 ust. 3: Zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej w
postaci aneksu pod rygorem jej nieważności. - par. 2 ust. 4: W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w
przypadku: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
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października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę; b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. - par. 2
ust. 5: Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej zmianie cen z co najmniej 2-tygodniowym
wyprzedzeniem oraz do przedstawienia Zamawiającemu stosowanego aneksu do umowy pod rygorem nieważności zmiany. PAKIET nr
2: - par. 2 ust. 2: Zamawiający, w przypadku niewykorzystania całej ilości przedmiotu umowy określonej w Załączniku nr 1A do SIWZ
przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące. - par. 2 ust. 3: Zmiana, o
której mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej nieważności. - par. 2 ust. 4: W trakcie obowiązywania
umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę- jeśli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. - par. 2 ust. 5: Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej
zmianie cen z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem oraz do przedstawienia Zamawiającemu stosowanego aneksu do umowy pod
rygorem nieważności zmiany.
W ogłoszeniu powinno być: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki
wprowadzenia zmian: Załącznik nr 2 do SIWZ: PAKIET nr 1: - par. 1 ust. 3: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, a w
szczególności zwiększenia ilości zamawianego towaru, tj. jakiejkolwiek pozycji przedmiotu umowy w ramach pakietu, przy zachowaniu
jego wartości. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do zachowania cen jednostkowych zamawianego przedmiotu umowy.
Zmiany ilości poszczególnych pozycji w ramach pakietu nie mogą przekroczyć 50% łącznej ilości dla danej pozycji w pakiecie. - par. 2
ust. 2: Zamawiający, w przypadku niewykorzystania całej ilości przedmiotu umowy określonej w Załączniku nr 1A do SIWZ przewiduje
możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące. - par. 2 ust. 3: Zmiana, o której mowa w
ust. 2 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej nieważności. - par. 2 ust. 4: W trakcie obowiązywania umowy Strony
dopuszczają zmiany cen w przypadku: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. PAKIET nr 2: - par. 2 ust. 2: Zamawiający, w przypadku niewykorzystania całej ilości przedmiotu
umowy określonej w Załączniku nr 1A do SIWZ przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, jednak nie
więcej niż o 3 miesiące. - par. 2 ust. 3: Zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej
nieważności. - par. 2 ust. 4: W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku: a) zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. - par. 2 ust. 5: Wykonawca
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej zmianie cen z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem oraz do
przedstawienia Zamawiającemu stosowanego aneksu do umowy pod rygorem nieważności zmiany.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-23,
godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
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2018-03-05, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być
sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: IV.6.6) Informacje dodatkowe: I. Termin otwarcia ofert: Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.02.2018
r. o godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego - pokój nr 13 w Budynku Administracyjnym. II. Sposób liczenia punktów w
poszczególnych kryteriach został opisany w SIWZ w Rozdziale XVI: Informacja o trybie otwarcia oraz kryteriach oceny ofert.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.6) Informacje dodatkowe: I. Termin otwarcia ofert: Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu
05.03.2018 r. o godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego - pokój nr 13 w Budynku Administracyjnym. II. Sposób liczenia punktów w
poszczególnych kryteriach został opisany w SIWZ w Rozdziale XVI: Informacja o trybie otwarcia oraz kryteriach oceny ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: Część nr 1
W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: PAKIET nr 1: Dostawa 180 000 litrów oleju napędowego oraz 12 000 litrów benzyny
bezołowiowej E95 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są dostawy 180 000 litrów oleju napędowego spełniającego normę
EN-590. Przedmiotem zamówienia są dostawy 12 000 litrów benzyny bezołowiowej Eurosuper 95. 2) Wspólny Słownik
Zamówień(CPV): 09134100-8, 09132100-4 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data
rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena brutto 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: PAKIET nr 1: Dostawa 180 000 litrów oleju napędowego 1) Krótki opis przedmiotu
zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Przedmiotem zamówienia są dostawy 180 000 litrów oleju napędowego spełniającego normę EN-590. UWAGA PRAWO
OPCJI! – dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający wprowadza prawo opcji polegające na tym, iż poprzez złożenie świadczenia woli
przekazane Wykonawcy będzie on mógł dokonać dodatkowego zakupu paliwa oddzielnie w każdym z pakietów, przy czym wielkość
zamówienia opcyjnego stanowić będzie różnicę pomiędzy ilością środków jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (a
która ta kwota zostanie ogłoszona bezpośrednio przed otwarciem ofert) a wartością brutto oferty w danej części, na podstawie której
zawarta zostanie umowa. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w
terminie nie krótszym niż 5 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu
zamówienia ukształtowanego poprzez udzielony upust, objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach
zamówienia podstawowego. Tym samym upust w obrębie zamówienia opcyjnego nie może być niższy niż upust w zakresie
zamówienia podstawowego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia podstawowego
wynikającego z zakresu przedmiotu zamówienia, tym samym ostateczna wartość globalnego wynagrodzenia Wykonawcy
(maksymalna wartość zobowiązania) może być sumą wartości zamówienia podstawowego i zamówienia opcyjnego. Zamawiający
niniejszy akapit w przedmiocie wprowadzenia zamówienia opcyjnego przeniesie do postanowień umowy. 2) Wspólny Słownik
Zamówień(CPV): 09134100-8 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość
bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena brutto 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
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Punkt: Część nr 2
W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: PAKIET nr 2: Dostawa 6 000 litrów oleju napędowego grzewczego oraz 6 000 litrów oleju
napędowego 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są dostawy 6 000 litrów oleju napędowego grzewczego Ekoterm
Plus. Przedmiotem zamówienia są dostawy 6 000 litrów oleju napędowego spełniającego normę EN590. 2) Wspólny Słownik
Zamówień(CPV): 09134100-8, 09135100-5 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data
rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena brutto 100,00 6) INFORMACJE
DODATKOWE:
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: PAKIET nr 2: Dostawa 6 000 litrów oleju napędowego grzewczego oraz 6 000
litrów oleju napędowego 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są dostawy 6 000 litrów oleju napędowego
grzewczego Ekoterm Plus. Przedmiotem zamówienia są dostawy 6 000 litrów oleju napędowego spełniającego normę EN590.
UWAGA PRAWO OPCJI! – dotyczy pakietu nr 2 Zamawiający wprowadza prawo opcji polegające na tym, iż poprzez złożenie
świadczenia woli przekazane Wykonawcy będzie on mógł dokonać dodatkowego zakupu paliwa lub oleju grzewczego, przy czym
wielkość zamówienia opcyjnego stanowić będzie różnicę pomiędzy ilością środków jaką Zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia (a która ta kwota zostanie ogłoszona bezpośrednio przed otwarciem ofert) a wartością brutto oferty w danej części, na
podstawie której zawarta zostanie umowa. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w
formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, że cena
jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia
podstawowego. Tym samym marża w obrębie zamówienia opcyjnego nie może być wyższa niż marża w zakresie zamówienia
podstawowego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia podstawowego wynikającego z
zakresu przedmiotu zamówienia, tym samym ostateczna wartość globalnego wynagrodzenia Wykonawcy (maksymalna wartość
zobowiązania) może być sumą wartości zamówienia podstawowego i zamówienia opcyjnego. Zamawiający niniejszy akapit w
przedmiocie wprowadzenia zamówienia opcyjnego przeniesie do postanowień umowy. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
09134100-8, 09135100-5 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość
bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data
zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena brutto 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: Część nr 1A
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 1A Nazwa: PAKIET nr 1: Dostawa 12 000 litrów benzyny bezołowiowej E95
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są dostawy 12 000 litrów benzyny bezołowiowej Eurosuper 95. UWAGA
PRAWO OPCJI! – dotyczy pakietu nr 1A Zamawiający wprowadza prawo opcji polegające na tym, iż poprzez złożenie świadczenia
woli przekazane Wykonawcy będzie on mógł dokonać dodatkowego zakupu paliwa oddzielnie w każdym z pakietów, przy czym
wielkość zamówienia opcyjnego stanowić będzie różnicę pomiędzy ilością środków jaką Zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia (a która ta kwota zostanie ogłoszona bezpośrednio przed otwarciem ofert) a wartością brutto oferty w danej części, na
podstawie której zawarta zostanie umowa. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w
formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, że cena
jednostkowa przedmiotu zamówienia ukształtowanego poprzez udzielony upust, objętego prawem opcji nie może być wyższa niż
cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego. Tym samym upust w obrębie zamówienia opcyjnego nie może być niższy
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niż upust w zakresie zamówienia podstawowego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie miało wpływu na wysokość
wynagrodzenia podstawowego wynikającego z zakresu przedmiotu zamówienia, tym samym ostateczna wartość globalnego
wynagrodzenia Wykonawcy (maksymalna wartość zobowiązania) może być sumą wartości zamówienia podstawowego i
zamówienia opcyjnego. Zamawiający niniejszy akapit w przedmiocie wprowadzenia zamówienia opcyjnego przeniesie do
postanowień umowy. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09132100-4 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający
podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w
miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena brutto
100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:
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