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Ogłoszenie nr 540091536-N-2019 z dnia 10-05-2019 r.
Poddębice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543893-N-2019
Data: 06/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10107597100000,
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 828 82 50, e-mail
zamowienia@nzozpcz.pl, sekretariat@nzozpcz.pl, faks 43 828 82 55.
Adres strony internetowej (url): www.nzozpcz.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: 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup produktów
paliwowych na stacjach paliwowych Wykonawcy z wykorzystaniem kart paliwowych lub
innych spersonalizowanych /zindywidualizowanych dokumentów uprawniających do dokonania
transakcji zakupu paliw płynnych i ich rejestracji w systemie elektronicznym z odroczonym
terminem płatności dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. określonych w Pakiecie nr
1: 1) olej napędowy ON – 60 000 litrów; 2) benzyna bezołowiowa PB 95 – 100 litów. 2.
Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV:
09.13.4100-8; 09.13.21.00-4. 3. Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania: a) okre-ślone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyma-gań
jakościowych dla paliw ciekłych; b) certyfikatów jakości określonych w Polskich Nor-mach tj.
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w szczególności PN-EN 228 oraz PN-EN 590. 4. Wykonawca będzie posiadał ważną koncesję
na obrót paliwami płynnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami przez cały okres
obowiązywania umowy. 5. Faktyczna ilość tankowanego paliwa zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego ilości paliwa nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 6. Zamawiający będzie dokonywał zakupów paliwa
sukcesywnie na stacji paliw Wykonawcy. Wydawanie paliw odbywać się będzie bezpośrednio
do zbiorników paliwa samochodów Zamawiającego a tankowanie maszyn do kanistrów za
upoważnieniem lub przy pomocy ważnych kart wydanych na „okaziciela”. Każde tankowanie
odbywać się będzie do pełna „pod korek”. 7. Zamawiający wymaga, aby stacja paliw dedykowana do realizacji przedmiotowego zamówienia była czynna codziennie (7 dni w tygodniu
) 24 godziny na dobę i znajdowała się w odległości nie dalej niż 20 kilometrów od siedziby
Zamawiającego, liczonej jako długość trasy przejazdu od siedziby Zamawiającego do wskazanej stacji paliw Wykonawcy po drogach publicznych. Adres siedziby zamawiającego: „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice.
8. Ceny za zakupione paliwo będą naliczone według cen obowiązujących na stacji paliw
Wyko-nawcy (wskazanej w punkcie 6), w dniu tankowania, pomniejszone o zadeklarowany
przez Wykonawcę w ofercie opust cenowy. 9. Wielkość opustu cenowego (wyrażona w
procentach) jest stała w okresie realizacji umowy. Przez stały opust cenowy Zamawiający
rozumie stały opust naliczany, od każdego litra zakupionego po dziennej cenie sprzedaży
paliwa. 10. Zama-wiający będzie dokonywał zakupu paliwa na terenie powiatu
poddębickiego, natomiast Za-mawiający przewiduje przypadki tankowania samochodów na
terenie całej Polski. W związku z powyższym Wykonawca dołączy do oferty wykaz stacji
paliw na terenie powiatu poddębic-kiego, województwa łódzkiego oraz całej Polski. 11.
Zamawiający wymaga wystawienia kart paliwowych przypisanych do numerów
rejestracyjnych pojazdów. 12. Wszystkie karty pali-wowe lub elektroniczne karty wystawione
na okaziciela powinny spełniać bankowe standardy zabezpieczeń i być zabezpieczone
poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który będzie znany tylko ich użytkownikom. 13.
Wykonawca powinien załączyć do oferty szczegółowe zasady regulujące posługiwanie się
dokumentami uprawniającymi do dokonania transakcji bezgotów-kowych na stacjach paliw
należących do Wykonawcy. 14. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami
sprzedanego paliwa. 15. Dostawy paliw realizowane na stacji paliw Wykonawcy rozliczne
będą w systemie bezgotówkowym. Wystawianie faktur odbywać się będzie dwa razy w
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miesiącu. Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwić prowadzenie ewi-dencji pobranego
paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem nr rejestracyjnego, daty tankowania,
miejsca tankowania, ilości pobranego paliwa oraz stan licznika pojazdu tankują-cego
(podany przez kierowcę Zamawiającego). W przypadku osoby dysponującej dokumen-tem
na „okaziciela” ewidencja powinna zawierać przynajmniej informację o dacie dokonania
transakcji zakupu oraz ilości i rodzaju zakupionego paliwa.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup
produktów paliwowych na stacjach paliwowych Wykonawcy z wykorzystaniem kart
paliwowych lub innych spersonalizowanych /zindywidualizowanych dokumentów
uprawniających do dokonania transakcji zakupu paliw płynnych i ich rejestracji w systemie
elektronicznym z odroczonym terminem płatności dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia”
Sp. z o.o. określonych w Pakiecie nr 1:olej napędowy ON – 60 000 litrów; benzyna
bezołowiowa PB 95 – 100 litów. 2. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym
Słowniku Zamówień pod kodem CPV: 09.13.41.00-8; 09.13.21.00-4.3. Oferowane paliwa
muszą spełniać wymagania:określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych;b) certyfikatów
jakości określonych w Polskich Normach tj. w szczególności PN-EN 228 oraz PN-EN 590.
4. Wykonawca będzie posiadał ważną koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z
obowiązującymi przepisami przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Faktyczna ilość
tankowanego paliwa zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone
przez Zamawiającego ilości paliwa nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich
zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony
Wykonawcy.6. Zamawiający będzie dokonywał zakupów paliwa sukcesywnie na stacji
paliw Wykonawcy. Wydawanie paliw odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników
paliwa samochodów Zamawiającego a tankowanie maszyn do kanistrów za upoważnieniem
lub przy pomocy ważnych kart wydanych na „okaziciela”. Każde tankowanie odbywać się
będzie do pełna „pod korek”.7. Zamawiający wymaga, aby stacja paliw dedykowana do
realizacji przedmiotowego zamówienia była czynna codziennie (7 dni w tygodniu ) 24
godziny na dobę i znajdowała się w odległości nie dalej niż 20 kilometrów od siedziby
Zamawiającego, liczonej jako długość trasy przejazdu od siedziby Zamawiającego do
wskazanej stacji paliw Wykonawcy po drogach publicznych.Adres siedziby
zamawiającego:„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach ul. Mickiewicza
16 99-200 Poddębice. eny za zakupione paliwo będą naliczone według cen obowiązujących
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na stacji paliw Wykonawcy (wskazanej w punkcie 6),w chwili tankowania, pomniejszone
o zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie opust cenowy. 9. Wielkość opustu
cenowego (wyrażona w procentach) jest stała w okresie realizacji umowy. Przez stały
opust cenowy Zamawiający rozumie stały opust naliczany, od każdego litra zakupionego
po dziennej cenie sprzedaży paliwa. 10. Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliwa
na terenie powiatu poddębickiego, natomiast Zamawiający przewiduje przypadki
tankowania samochodów na terenie całej Polski. W związku z powyższym Wykonawca
dołączy do oferty wykaz stacji paliw na terenie powiatu poddębickiego, województwa
łódzkiego oraz całej Polski. 11. Zamawiający wymaga wystawienia kart paliwowych
przypisanych do numerów rejestracyjnych pojazdów. 12. Wszystkie karty paliwowe lub
elektroniczne karty wystawione na okaziciela powinny spełniać bankowe standardy
zabezpieczeń i być zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który będzie
znany tylko ich użytkownikom. 13. Wykonawca powinien załączyć do oferty
szczegółowe zasady regulujące posługiwanie się dokumentami uprawniającymi do
dokonania transakcji bezgotówkowych na stacjach paliw należących do Wykonawcy. 14.
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami sprzedanego paliwa. 15.
Dostawy paliw realizowane na stacji paliw Wykonawcy rozliczne będą w systemie
bezgotówkowym. Wystawianie faktur odbywać się będzie dwa razy w miesiącu, po
zakończeniu każdego z dwóch okresów rozliczeniowych: a) pierwszy okres
rozliczeniowy liczony będzie od 1 – go do 15 – go dnia każdego miesiąca, b)drugi okres
rozliczeniowy liczony będzie od 16 – go każdego miesiąca do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego. Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwić prowadzenie ewidencji
pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem nr rejestracyjnego, daty
tankowania, miejsca tankowania, ilości pobranego paliwa oraz stan licznika pojazdu
tankującego (podany przez kierowcę Zamawiającego). W przypadku osoby dysponującej
dokumentem na „okaziciela” ewidencja powinna zawierać przynajmniej informację o
dacie dokonania transakcji zakupu oraz ilości i rodzaju zakupionego paliwa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 14/05/2019, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 16/05/2019, godzina: 10:00,
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