Radomsko, dnia 30.11.2020 r.

Nr ogłoszenia: Dz.U. 2020/S 219-537227
Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
tel. 44/ 683 06 30
www.bip.pgk-radomsko.pl
e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl
adres skrzynki ePUAP: PGKRadomsko/SkrytkaESP

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na:
1. W ust. 3 pkt 3.1. część nr 2 Rozdziału I Instrukcja dla Wykonawców:
Jest:
Część nr 2
Dostawa oleju napędowego w ilości 260 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi
w normie PN-N 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne
Zamawiającego do zbiornika magazynowego naziemnego.
Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego wynosi dla
oleju napędowego ON 5000 litrów.
Miejsce realizacji zamówienia: Baza transportowa Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka
z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko.
W sytuacjach awaryjnych dostawa może dotyczyć dostarczenia min. 2000 l na teren
Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i przy ul.

Krzywej w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od momentu zamówienia w okresie
całodobowym.
Winno być:
Część nr 2
Dostawa oleju napędowego w ilości 260 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi
w normie PN-N 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego
do zbiornika magazynowego naziemnego.
Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego wynosi dla
oleju napędowego ON 5000 litrów.
Miejsce realizacji zamówienia: Baza transportowa Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka
z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko.
2. W ust. 12.1. Rozdziału I Instrukcja dla wykonawców:
Jest:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal do dnia 11.12.2020 r. do godz. 10:00.
Winno być:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal
do dnia 14.12.2020 r. do godz. 10:00.
3. W 12.5. Rozdziału I Instrukcja dla wykonawców:
Jest:
W obecnej sytuacji epidemiologicznej publiczne otwarcie ofert nastąpi poprzez
transmisję online dnia 11.12.2020 r. o godz. 12:00 na http://pgkradomsko.pl/transmisja-online Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda
kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia
ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.

Winno być:
W obecnej sytuacji epidemiologicznej publiczne otwarcie ofert nastąpi poprzez
transmisję online dnia 14.12.2020 r. o godz. 12:00 na http://pgkradomsko.pl/transmisja-online Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda
kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert
Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

4. W pkt 9 Warunków dostaw dla części nr 2 Rozdział V Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia
Jest:
Warunki dostaw:
1. Paliwo ma być dostarczane z uwzględnieniem warunków klimatycznych tj.
w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejściowego
i zimowego;
2. Olej napędowy ON należy dostarczać autocysternami;
3. Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających
się potrzeb Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo faksem lub mailem określi
Wykonawcy wielkość każdej dostawy;
4. Każda jednostkowa dostawa paliwa będzie zgodna ilościowo z zamówieniem
złożonym przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Inna niż określona
w zamówieniu ilość paliwa może być dostarczona tylko za zgodą lub na wniosek
Zamawiającego;
5. Wykonawca oświadcza, że środki transportu, którymi będzie dokonywany przewóz
paliw spełniać będą wszystkie wymogi określone przepisami prawa w zakresie
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR);
6. Zamawiający wymaga, aby środki transportu były wyposażone w legalizowane
urządzenia pomiarowe, mierzące ilość zrzucanego paliwa do zbiornika magazynowego
Zamawiającego ( świadectwo legalizacji urządzenia każdorazowo okazywane na
żądanie Zamawiającego );
7. Dokonanie dostawy potwierdzone będzie dokumentem WZ z dołączonym
wydrukiem z urządzenia pomiarowego. Wypełnienie i podpisanie dokumentu bez
zastrzeżeń będzie stanowić dowód ilościowego odbioru paliwa.
8. Cena dostawy obejmuje wszelkie płatności i opłaty związane z wykonaniem
przedmiotu dostawy, które pokrywa Wykonawca, w tym koszty transportu.

9. W sytuacjach awaryjnych dostawca zobowiązuje się dostarczyć min. 2000 l na teren
Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i przy ul.
Krzywej w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od momentu zamówienia w okresie
całodobowym.
Winno być:
Warunki dostaw:
1. Paliwo ma być dostarczane z uwzględnieniem warunków klimatycznych tj.
w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejściowego
i zimowego;
2. Olej napędowy ON należy dostarczać autocysternami;
3. Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających
się potrzeb Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo faksem lub mailem określi
Wykonawcy wielkość każdej dostawy;
4. Każda jednostkowa dostawa paliwa będzie zgodna ilościowo z zamówieniem złożonym
przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Inna niż określona w zamówieniu ilość
paliwa może być dostarczona tylko za zgodą lub na wniosek Zamawiającego;
5. Wykonawca oświadcza, że środki transportu, którymi będzie dokonywany przewóz
paliw spełniać będą wszystkie wymogi określone przepisami prawa w zakresie
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR);
6. Zamawiający wymaga, aby środki transportu były wyposażone w legalizowane
urządzenia pomiarowe, mierzące ilość zrzucanego paliwa do zbiornika magazynowego
Zamawiającego ( świadectwo legalizacji urządzenia każdorazowo okazywane na żądanie
Zamawiającego );
7. Dokonanie dostawy potwierdzone będzie dokumentem WZ z dołączonym wydrukiem
z urządzenia pomiarowego. Wypełnienie i podpisanie dokumentu bez zastrzeżeń będzie
stanowić dowód ilościowego odbioru paliwa.
8. Cena dostawy obejmuje wszelkie płatności i opłaty związane z wykonaniem
przedmiotu dostawy, które pokrywa Wykonawca, w tym koszty transportu.
5. W § 1 ust. 3 Dodatek nr 9 do SIWZ Rozdziału IV Wzory umów w sprawie zamówienia
publicznego
Jest:
3. Miejsce realizacji zamówienia: Baza transportowa Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej
Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 700-1500.

W sytuacjach awaryjnych dostawca zobowiązuje się dostarczyć min. 2000 l na teren
Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i przy ul.
Krzywej w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od momentu zamówienia w okresie
całodobowym.

Winno być:
3. Miejsce realizacji zamówienia: Baza transportowa Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do
piątku, w godzinach 700-1500.

Powyższa modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i stanowi jej integralną część. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Z poważaniem

WICEPREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
/-/
Izabela Michnowska

