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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365930-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Swarzędz: Olej napędowy
2011/S 226-365930

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, Strzelecka 2, Zakład Gospodarki
Komunalnej w Swarzędzu, attn: Kamila Mazurek, POLSKA-62-020Swarzędz.

Tel.  +48 616511541. E-mail: zgk_swarzedz@op.pl. Fax  +48 616511541.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.11.2011, 2011/S 217-354192)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:09134100
Olej napędowy.
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.
1. Dostawy będą odbywały się niezależnie do 2 zbiorników magazynowych na paliwo zlokalizowanych w następujących
miejscach:
— na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach, gmina Swarzędz, ul. Świerkowa 17, dostawy z
częstotliwością mniej więcej 2-5 razy w miesiącu, po około 2 000,00 – 2 500,00 litrów każdorazowo (w temperaturze
referencyjnej 150C),
— na terenie bazy transportowej ZGK w Garbach, gmina Swarzędz, ul. Transportowa 1, dostawy z częstotliwością mniej
więcej 9-25 razy w miesiącu po około 3 000,00 – 5 000,00 l każdorazowo (w temperaturze referencyjnej 150C).
Maksymalne miesięczne zapotrzebowanie na paliwo nie powinno przekroczyć 90 000,00 litrów. Częstotliwość dostaw
może ulec zmianie.
Wykonawca dostarczy do każdej dostawy oleju napędowego stanowiącego przedmiot zamówienia wydrukkomputerowy z
urządzenia pomiarowego autocysterny, zawierający następujące dane:
— datę dostawy,
— objętość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 150C.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie powyżej progów unijnych, dostawa szacunkowa ok 140 000 l na rok, w dostawach dzielonych w zależności
od potrzeb Zamawiającego.
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.
1. Dostawy będą odbywały się niezależnie do 2 zbiorników magazynowych na paliwo zlokalizowanych w następujących
miejscach:
— na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach, gmina Swarzędz, ul. Świerkowa 17, dostawy z
częstotliwością mniej więcej 2-5 razy w miesiącu, po około 2 000,00 – 2 500,00 litrów każdorazowo (w temperaturze
referencyjnej 15 stopni C),
— na terenie bazy transportowej ZGK w Garbach, gmina Swarzędz, ul. Transportowa 1, dostawy z częstotliwością mniej
więcej 9-25 razy w miesiącu po około 3 000,00 – 4 000,00 l każdorazowo (w temperaturze referencyjnej 15 stopni C).
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Maksymalne miesięczne zapotrzebowanie na paliwo nie powinno przekroczyć 125 000,00 litrów. Częstotliwość dostaw
może ulec zmianie.
Wykonawca dostarczy do każdej dostawy oleju napędowego stanowiącego przedmiot zamówienia wydrukkomputerowy z
urządzenia pomiarowego autocysterny, zawierający następujące dane:
— datę dostawy,
— objętość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 stopni C.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie powyżej progów unijnych, dostawa szacunkowa ok 125 000 l na rok, w dostawach dzielonych w zależności
od potrzeb Zamawiającego.


