
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
,,Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Gminy Baranów Sandomierski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów Sandomierski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409152

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Gen. Leopolda Okulickiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Baranów Sandomierski

1.4.3.) Kod pocztowy: 39-450

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 158118581

1.4.8.) Numer faksu: 158118582

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@baranowsandomierski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowsandomierski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00057199/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-15 10:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00053767/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Gminy Baranów
Sandomierski”. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) Sukcesywna dostawa oleju napędowego (spełniającego wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r., poz.1680 ze zm.) w planowanej ilości ON około
46 000 litrów.
2) Zamawiający ustala dla celów obliczenia ceny oferty cenę jednostkową hurtową netto za
jeden litr oleju napędowego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. na dzień 10.02.2022
r. która zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN Orlen, zamieszczonym na stronie
internetowej www.orlen.pl wynosi 4,99 zł/l. 
3) Dostawy oleju napędowego mają odbywać się w godzinach 7.00 do 15.00 w dni robocze.
4) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dostaw, celem ciągłego zaspokajania potrzeb
Zamawiającego na paliwo, stanowiące przedmiot zamówienia, na odrębne zamówienie
Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od otrzymania zamówienia drogą
e-mailową lub telefoniczną.
5) Dostawa oleju napędowego będzie następować do zbiornika o pojemności 2 500 l, będącego
własnością Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. Zbiornik
zlokalizowany będzie na terenie Oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim, ul.
Mickiewicza 53.
6) Ilość pobranego oleju napędowego jest rozliczana w temperaturze rzeczywistej.
7) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
8) Płatności z tytułu dostawy paliwa dokonywane będą przez dwóch płatników tj. Gminny Zakład
Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim lub Gminę Baranów Sandomierski.
Informacje o płatniku zamówienia Wykonawca otrzyma wraz zamówieniem o którym mowa w
pkt. 4.
9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu umowy.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Gminy Baranów
Sandomierski”. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) Sukcesywna dostawa oleju napędowego (spełniającego wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r., poz.1680 ze zm.) w planowanej ilości ON około
46 000 litrów.
2) Zamawiający ustala dla celów obliczenia ceny oferty cenę jednostkową hurtową netto za
jeden litr oleju napędowego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. na dzień 10.02.2022
r. która zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN Orlen, zamieszczonym na stronie
internetowej www.orlen.pl wynosi 4,99 zł/l. 
3) Dostawy oleju napędowego mają odbywać się w godzinach 7.00 do 15.00 w dni robocze.
4) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dostaw, celem ciągłego zaspokajania potrzeb
Zamawiającego na paliwo, stanowiące przedmiot zamówienia, na odrębne zamówienie
Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od otrzymania zamówienia drogą
e-mailową lub telefoniczną.
5) Dostawa oleju napędowego będzie następować do zbiornika o pojemności 2 500 l, będącego
własnością Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. Zbiornik
zlokalizowany będzie na terenie Oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim, ul.
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Mickiewicza 53.
6) Ilość pobranego oleju napędowego będzie rozliczana w odniesieniu do temperatury
referencyjnej 15°C.
7) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
8) Płatności z tytułu dostawy paliwa dokonywane będą przez dwóch płatników tj. Gminny Zakład
Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim lub Gminę Baranów Sandomierski.
Informacje o płatniku zamówienia Wykonawca otrzyma wraz zamówieniem o którym mowa w
pkt. 4.
9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu umowy.
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