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Ogłoszenie nr 500056814-N-2017 z dnia 10-11-2017 r.
Bodzentyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 609655-N-2017
Data: 31/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Świętokrzyski Park Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny 260571899, ul. ul. Suchedniowska 4,
26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3115106, e-mail
dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl, faks 41 3115106.
Adres strony internetowej (url): http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus
W ogłoszeniu powinno być: Dostawa oleju napędowego grzewczego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SUKCESYWNA DOSTAWA I
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WYŁADUNEK OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS O
PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ: Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg; Temperatura
płynięcia, max. -20 °C; Temperatura zapłonu, min. 56 °C; Gęstość w temperaturze 15°C, max. 860
kg/m³; Lepkość kinematyczna w 20°C, max. 6 mm²/s; Skład frakcyjny do 250°C, max. 65 %
(V/V); Skład frakcyjny do 350°C, min. 85 % (V/V); Pozostałość po koksowaniu w 10%
pozostałości destylacyjnej, max. 0,3 % (m/m); Pozostałość po spopieleniu, max. 0,01 % (m/m);
Zawartość siarki, max. 0,1 % (m/m); Zawartość wody, max. 200 mg/kg; Zawartość zanieczyszczeń
stałych, max. 24 mg/kg; Kolor czerwony; W ILOŚCI PLANOWANEJ 30.000 L DO KOTŁOWNI
MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie
przy ul. Suchedniowskiej 4 W ILOŚCI PLANOWANEJ 20.000 L DO KOTŁOWNI
MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Muzeum na Świętym Krzyżu W ILOŚCI PLANOWANEJ 10
000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Szpitalika na Świętym Krzyżu 2 Ilość
oleju napędowego grzewczego wskazana w SIWZ ma charakter planowany. Faktyczna wielkość
dostaw będzie odpowiednia do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją +/- 20% do
planowanych wielkości zamówienia. 3 Olej napędowy grzewczy musi posiadać świadectwo
jakości i parametry nie gorsze niż określone w pkt. 1. 4 Przedmiot zamówienia obejmuje również
transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek. 5 Dostawy oleju napędowego
grzewczego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem
Zamawiającego zgłoszonym telefonicznie lub faxem. Średnia jednorazowa dostawa to około 3 000
litrów. 6 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. 7 W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 wykonawca może żądać
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8 W przypadku przyjmowania oleju
w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza
Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze
zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie
dokonywany rozładunek oleju napędowego grzewczego.
W ogłoszeniu powinno być: 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SUKCESYWNA
DOSTAWA I WYŁADUNEK OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO O PARAMETRACH
NIE GORSZYCH NIŻ: Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg; Temperatura płynięcia, max. -20 °C;
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Temperatura zapłonu, min. 56 °C; Gęstość w temperaturze 15°C, max. 860 kg/m³; Lepkość
kinematyczna w 20°C, max. 6 mm²/s; Skład frakcyjny do 250°C, max. 65 % (V/V); Skład
frakcyjny do 350°C, min. 85 % (V/V); Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości
destylacyjnej, max. 0,3 % (m/m); Pozostałość po spopieleniu, max. 0,01 % (m/m); Zawartość
siarki, max. 0,1 % (m/m); Zawartość wody, max. 200 mg/kg; Zawartość zanieczyszczeń stałych,
max. 24 mg/kg; Kolor czerwony; W ILOŚCI PLANOWANEJ 30.000 L DO KOTŁOWNI
MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w
Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 W ILOŚCI PLANOWANEJ 20.000 L DO
KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Muzeum na Świętym Krzyżu W ILOŚCI
PLANOWANEJ 10 000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Szpitalika na
Świętym Krzyżu 2 Ilość oleju napędowego grzewczego wskazana w SIWZ ma charakter
planowany. Faktyczna wielkość dostaw będzie odpowiednia do rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego z opcją +/- 20% do planowanych wielkości zamówienia. 3 Olej napędowy
grzewczy musi posiadać świadectwo jakości i parametry nie gorsze niż określone w pkt. 1. 4
Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz
wyładunek. 5 Dostawy oleju napędowego grzewczego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z
aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym telefonicznie lub faxem. Średnia
jednorazowa dostawa to około 3 000 litrów. 6 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy , zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7 W przypadku, o którym mowa w pkt. 6
wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8 W
przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na
podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa
legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika
zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju napędowego
grzewczego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
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W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-17, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-21, godzina: 10:00
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