
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 34413-2010 z dnia 2010-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krosno 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości około 

100.000litrów o zawartości siarki poniżej 0,1% z dostawą do zbiorników Zamawiającego, 

zlokalizowanych w m. Barwinek (byłe przejście graniczne), 38-454 Tylawa... 

Termin składania ofert: 2010-03-01  

 

Numer ogłoszenia: 43107 - 2010; data zamieszczenia: 26.02.2010 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 34413 - 2010 data 19.02.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, 

tel. 013 4375796, fax. 013 4366037. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

 W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości około 

100.000litrów o zawartości siarki poniżej 0,1% z dostawą do zbiorników 

Zamawiającego, zlokalizowanych w m. Barwinek (byłe przejście graniczne), 38-454 

Tylawa - w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010r. 2. 

Zapotrzebowanie - wielkość każdorazowego zakupu przedmiotu zamówienia ustalane 

będą przez Zamawiającego. 3. Orientacyjne roczne zapotrzebowanie na przedmiot 

zamówienia: Olej opałowy lekki o zawartości siarki poniżej 0,1 % - około 

100.000litrów 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia 

w przypadku, gdy w trakcie wykonywania umowy w zawiązku z zaistniałymi 

warunkami atmosferycznymi, zmniejszy się zapotrzebowanie zamawiającego na 

przedmiot zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu 

zamówienia, jeżeli w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych 

nietypowych dla danej pory roku, nastąpi taka konieczność. Zwiększenie zamówienia 

wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej i następuje wg cen wynikających z 

oferty i niniejszej umowy. 6. Zamawiający może zażądać potwierdzenia, że przedmiot 

zamówienia spełnia warunki określone w SIWZ.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup oleju 

opałowego lekkiego w ilości około 100.000litrów, zawartość siarki w oleju opałowym 

może wynosić max 0,10% (m/m), z dostawą do zbiorników Zamawiającego, 

zlokalizowanych w m. Barwinek (byłe przejście graniczne), 38-454 Tylawa - w 

terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010r. 2. Wspólny Słownik 

Zamówień (CPV): 09135100-5 Olej opałowy 3. Zapotrzebowanie - wielkość 

każdorazowego zakupu przedmiotu zamówienia ustalane będą przez Zamawiającego. 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=34413&rok=2010-02-19


4. Orientacyjne roczne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia: Olej opałowy 

lekki około 100.000litrów, zawartość siarki w oleju opałowym może wynosić max 

0,10% (m/m). 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia 

w przypadku, gdy w trakcie wykonywania umowy w zawiązku z zaistniałymi 

warunkami atmosferycznymi, zmniejszy się zapotrzebowanie zamawiającego na 

przedmiot zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu 

zamówienia, jeżeli w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych 

nietypowych dla danej pory roku, nastąpi taka konieczność. Zwiększenie zamówienia 

wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej i następuje wg cen wynikających z 

oferty i niniejszej umowy. 7. Zamawiający może zażądać potwierdzenia, że przedmiot 

zamówienia spełnia warunki określone w SIWZ.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 

uzupełniających Przedmiotem zamówienia jest: Zakup oleju opałowego lekkiego o 

zawartości siarki poniżej 0,1% z dostawą do zbiorników Zamawiającego, 

zlokalizowanych w m. Barwinek (byłe przejście graniczne), nie więcej niż 20% 

wartości zamówienia podstawowego. Zapotrzebowanie - wielkość każdorazowego 

zakupu przedmiotu zamówienia ustalane będą przez Zamawiającego.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówień uzupełniających Przedmiotem zamówienia jest: Zakup oleju opałowego 

lekkiego, zawartość siarki w oleju opałowym może wynosić max 0,10%, z dostawą do 

zbiorników Zamawiającego, zlokalizowanych w m. Barwinek (byłe przejście 

graniczne), nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Zapotrzebowanie 

- wielkość każdorazowego zakupu przedmiotu zamówienia ustalane będą przez 

Zamawiającego.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 01.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg 

w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 613.. 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy 

Zarząd Dróg w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 613.. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 

oleju opałowego lekkiego w ilości około 100.000litrów, zawartość siarki w oleju 

opałowym może wynosić max 0,10% (m/m), z dostawą do zbiorników 

Zamawiającego, zlokalizowanych w m. Barwinek (byłe przejście graniczne), 38-454 

Tylawa - w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010r. 2. Wspólny 

Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5 Olej opałowy 3. Zapotrzebowanie - wielkość 

każdorazowego zakupu przedmiotu zamówienia ustalane będą przez Zamawiającego. 

4. Orientacyjne roczne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia: Olej opałowy 

lekki około 100.000litrów, zawartość siarki w oleju opałowym może wynosić max 

0,10% (m/m). 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia 

w przypadku, gdy w trakcie wykonywania umowy w zawiązku z zaistniałymi 

warunkami atmosferycznymi, zmniejszy się zapotrzebowanie zamawiającego na 



przedmiot zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu 

zamówienia, jeżeli w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych 

nietypowych dla danej pory roku, nastąpi taka konieczność. Zwiększenie zamówienia 

wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej i następuje wg cen wynikających z 

oferty i niniejszej umowy. 7. Zamawiający może zażądać potwierdzenia, że przedmiot 

zamówienia spełnia warunki określone w SIWZ.. 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub 

zakresu zamówień uzupełniających Przedmiotem zamówienia jest: Zakup oleju 

opałowego lekkiego, zawartość siarki w oleju opałowym może wynosić max 0,10%, z 

dostawą do zbiorników Zamawiającego, zlokalizowanych w m. Barwinek (byłe 

przejście graniczne), nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 

Zapotrzebowanie - wielkość każdorazowego zakupu przedmiotu zamówienia ustalane 

będą przez Zamawiającego.. 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2010 godzina 09:00, 

miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 

613.. 

 

 


