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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, Krajowy numer identyfikacyjny 43102936900000, ul.
Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 264 126, e-mail
zdp@powiatkrasnicki.pl, faks 818 251 027.
Adres strony internetowej (url): www.zdp-krasnik.powiatkrasnicki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup (dostawę) paliw płynnych
w postaci oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu
mechanicznego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku. Planowana
łączna ilość paliw do zakupienia przez Zamawiającego w ciągu 36 miesięcy wynosi: a)olej
napędowy ON w ilości 178000 litrów, b)benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości 14000 litrów 2.
Ww. paliwa płynne powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) i zgodne z normą PN-EN 228 oraz PN-EN 590 . 3. Dostawy będą
realizowane na zasadzie doraźnych (wg potrzeb), bezgotówkowych zakupów tj. tankowań
pojazdów do zbiornika a sprzętu mechanicznego do kanistra, itp. w stacjach paliw
Wykonawcy. 4. Wykonawca musi dysponować minimum dwiema stacjami paliw z
możliwością codziennego tankowania przez 24 godziny na dobę, z czego jedną stacją
znajdującą się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Obwodu DrogowoMostowego w Spławach ul.Ostrowiecka(koło Kraśnika) i jedną stacją znajdującą się w
odległości nie większej niż 20 km od siedziby Obwodu Drogowo-Mostowego w Szastarce,
Kolonia Brzozówka. Odległość ta liczona jest podczas jazdy samochodem, najkrótszą droga
publiczną. 5. Zamawiający wymaga aby sprzedaż i ewidencja paliwa odbywała się w
systemie elektronicznych kart paliwowych, zapewniających bezgotówkowy zakup paliwa.
Planowana ilość potrzebnych kart paliwowych - 29 sztuk z czego 20 sztuk kart przypisanych
będzie do numeru rejestracyjnego pojazdu i 9 sztuk kart przypisanych do imienia i
nazwiska(osoby) itp. 6. Dostawca z którym zostanie podpisana umowa otrzyma wykaz z
nazwiskami kierowców i osób uprawnionych do zakupu i tankowania z podaniem marki i
numeru rejestracyjnego pojazdu (w przypadku pojazdów) i wszelkimi innymi informacjami
niezbędnymi do wystawienia ww. kart. 7. Elektroniczne karty paliwowe muszą być
zabezpieczone pod kątem dostępu poufnym kodem identyfikacyjnym PIN. 8. Odbiór paliw
(tankowanie) odbywać się będzie w najbliższej dla danego Obwodu Drogowo-Mostowego
stacji paliw spośród stacji paliw którymi dysponuje Wykonawca(sprzedawca) z możliwością
codziennego tankowania w ciągu 24 godzin na dobę . 9. Wykonawca jest zobowiązany do
dokładnej jednoznacznej identyfikacji terminu i ilości pobranego paliwa z kartą, samochodem
służbowym lub osobą, poprzez wydanie wydruku z następującymi informacjami: a)
lokalizacja stacji paliw (miejscowość i nazwę stacji paliw itp.), b) nr karty, nr rejestracyjny

pojazdu lub osoba pobierająca, c) ilość i rodzaj pobranego paliwa, d) kwota do zapłaty za
pobrane paliwo, e) data i godzina transakcji(pobrania paliwa). 10. Zgodnie z art. 30 ust. 4
ustawy Pzp Zmawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup (dostawę) paliw
płynnych w postaci oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i
sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.
Planowana łączna ilość paliw do zakupienia przez Zamawiającego w ciągu 36 miesięcy
wynosi: a)olej napędowy ON w ilości 178000 litrów, b)benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości
14000 litrów 2. Ww. paliwa płynne powinny spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań
jakościowych paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) i zgodne z normą PN-EN 228 oraz
PN-EN 590 . 3. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych (wg potrzeb),
bezgotówkowych zakupów tj. tankowań pojazdów do zbiornika a sprzętu mechanicznego do
kanistra, itp. w stacjach paliw Wykonawcy. 4. Wykonawca musi dysponować minimum
dwiema stacjami paliw z możliwością codziennego tankowania przez 24 godziny na dobę, z
czego jedną stacją znajdującą się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Obwodu
Drogowo-Mostowego w Spławach ul.Ostrowiecka(koło Kraśnika) i jedną stacją znajdującą
się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Obwodu Drogowo-Mostowego w
Szastarce, Kolonia Brzozówka. Odległość ta liczona jest podczas jazdy samochodem,
najkrótszą droga publiczną. 5. Zamawiający wymaga aby sprzedaż i ewidencja paliwa
odbywała się w systemie elektronicznych kart paliwowych, zapewniających bezgotówkowy
zakup paliwa. Planowana ilość potrzebnych kart paliwowych - 29 sztuk z czego 20 sztuk kart
przypisanych będzie do numeru rejestracyjnego pojazdu i 9 sztuk kart przypisanych do
imienia i nazwiska(osoby) itp. 6. Dostawca z którym zostanie podpisana umowa otrzyma
wykaz z nazwiskami kierowców i osób uprawnionych do zakupu i tankowania z podaniem
marki i numeru rejestracyjnego pojazdu (w przypadku pojazdów) i wszelkimi innymi
informacjami niezbędnymi do wystawienia ww. kart. 7. Elektroniczne karty paliwowe muszą
być zabezpieczone pod kątem dostępu poufnym kodem identyfikacyjnym PIN. 8. Odbiór
paliw (tankowanie) odbywać się będzie w najbliższej dla danego Obwodu DrogowoMostowego stacji paliw spośród stacji paliw którymi dysponuje Wykonawca(sprzedawca) z
możliwością codziennego tankowania w ciągu 24 godzin na dobę . 9. Wykonawca jest
zobowiązany do dokładnej jednoznacznej identyfikacji terminu i ilości pobranego paliwa z
kartą, samochodem służbowym lub osobą, poprzez wydanie wydruku z następującymi
informacjami: a) lokalizacja stacji paliw (miejscowość i nazwę stacji paliw itp.), b) nr karty,
nr rejestracyjny pojazdu, c) ilość i rodzaj pobranego paliwa, d) kwota do zapłaty za pobrane
paliwo, e) data i godzina transakcji(pobrania paliwa). 10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp
Zmawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że
dysponuje minimum dwiema stacjami paliw z możliwością codziennego tankowania przez 24
godziny na dobę, z czego jedną stacją znajdującą się w odległości nie większej niż 10 km od

siedziby Obwodu Drogowo-Mostowego w Spławach ul.Ostrowiecka(koło Kraśnika) i jedną
znajdującą się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Obwodu DrogowoMostowego w Szastarce, Kolonia Brzozówka. Każda stacja paliw Wykonawcy przewidziana
do realizacji niniejszego zamówienia musi być wyposażona w system elektronicznych kart
paliwowych zabezpieczonych pod kątem dostępu poufnym kodem PIN, umożliwiający
dokonanie jednoznacznej identyfikacji miejsca, daty, godziny, ilości i wartości pobranego
paliwa z numerem karty, numerem rejestracyjnym pojazdu lub osobą pobierającą. W ramach
systemu elektronicznych kart paliwowych. Ocena spełniania warunku wymaganego od
Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia. Warunek ten uważać się
będzie za spełniony, jeżeli Wykonawca w Wykazie stacji paliw (Zał. nr 6 do SIWZ) wykaże
się dysponowaniem minimum dwiema stacjami paliw spełniającą ww. wymagania. Nie
wykazanie się dysponowaniem minimum dwiema stacjami paliw spełniającą powyższe
warunki, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 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: Określenie warunków: Wymagane jest wykazanie przez
Wykonawcę, że dysponuje minimum dwiema stacjami paliw z możliwością codziennego
tankowania przez 24 godziny na dobę, z czego jedną stacją znajdującą się w odległości nie
większej niż 20 km od siedziby Obwodu Drogowo-Mostowego w Spławach
ul.Ostrowiecka(koło Kraśnika) i jedną znajdującą się w odległości nie większej niż 20 km od
siedziby Obwodu Drogowo-Mostowego w Szastarce, Kolonia Brzozówka. Każda stacja paliw
Wykonawcy przewidziana do realizacji niniejszego zamówienia musi być wyposażona w
system elektronicznych kart paliwowych zabezpieczonych pod kątem dostępu poufnym
kodem PIN, umożliwiający dokonanie jednoznacznej identyfikacji miejsca, daty, godziny,
ilości i wartości pobranego paliwa z numerem karty, numerem rejestracyjnym pojazdu lub
osobą pobierającą. W ramach systemu elektronicznych kart paliwowych. Ocena spełniania
warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia.
Warunek ten uważać się będzie za spełniony, jeżeli Wykonawca w Wykazie stacji paliw (Zał.
nr 6 do SIWZ) wykaże się dysponowaniem minimum dwiema stacjami paliw spełniającą ww.
wymagania. Nie wykazanie się dysponowaniem minimum dwiema stacjami paliw spełniającą
powyższe warunki, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
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:

