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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402353-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Oświęcim: Olej napędowy
2018/S 177-402353
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. St. Leszczyńskiej 7, Miejski Zakład Komunikacji Spółka z
o.o., 32-600 Oświęcim, ul. St. Leszczyńskiej 7, Osoba do kontaktów: Marian Świerczek, Oświęcim
32-600, Polska. Tel.: +48 338431740. Faks: +48 338431651. E-mail: zamowienia@mzk.oswiecim.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.8.2018, 2018/S 159-365945)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09134100
Olej napędowy
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa cysternami samochodowymi oleju napędowego standardowego
w ilości 940 metrów sześciennych. Olej napędowy powinien odpowiadać Polskiej Normie: PN – EN 590: 2013- 12E
„Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – wymagania i metody badań” oraz rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680), przy czym przepisy
rozporządzenia są bezwzględnie obowiązujące.
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa cysternami samochodowymi oleju napędowego standardowego w
3

ilości 940 m . Olej napędowy powinien odpowiadać Polskiej Normie: PN-EN 590+A1:2017-06 oraz poprawce do Polskiej
Normy PN – EN 590+A1:2017-06/Ap1 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – wymagania i metody
badań” oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), przy czym przepisy rozporządzenia są bezwzględnie obowiązujące.
Tekst do dodania:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:
1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej lub kilku formach (zgodnie ze swoim wyborem) określonych w art.
148 ust. 1 ustawy tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach
określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
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3. Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto:
nr 32 1240 2294 1111 0010 8400 3873
a potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania
oferty) należy przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane
dostawy.
6. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).
7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na warunkach określonych ustawą.
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w całości w terminie 30 dni od dnia wykonania
umowy.
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