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2020-03-26 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2020-03-17 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

2020-03-13 - Dodano: Wyjaśnienia na zapytania (1), Modyfikacja SIWZ (1), Ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia

Przetarg na zakup paliw.

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa z tankowaniem bezpośrednio do
pojazdów oraz zakup paliw do urządzeń Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o. o. z dystrybutorów na stacji paliw Wykonawcy, spełniającego wymogi normy PN-EN
590+A1:2017-06 "Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i
metody badań" oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z 2015r. poz. 1680 z późniejszymi
zmianami). Przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do
normy PN-EN 590+A1:2017-06.
Oferowane produkty paliwowe muszą również spełniać normę PN-EN 228+A1:2017-06.
Dodatkowo do oleju napędowego pobieranego w okresie zimowym Wykonawca będzie
stosował olej napędowy o parametrach - zakresach dla olejów napędowych o polepszonych
właściwościach niskotemperaturowych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680.) Jednocześnie oferowane
zamawiającemu paliwo musi spełniać normy i wymagania jakościowe zgodne z ustawą z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2018 r., poz.
427). Wykonawca zapewni świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego.
Normy określone w opisie przedmiotu zamówienia określają standardy jakościowe odnoszące
się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Stacje paliw Wykonawcy muszą
spełniać wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw zgodnie z obwieszczeniem Ministra
Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i
stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i
produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1853).
Przedmiotem zamówienia jest również zakup płynu Ad-blue (wodnego roztworu mocznika
stosowanego do redukcji tlenków azotu) dostępnego w bańkach 10 litrowych i 20 - litrowych.
Płyn Ad-blue - produkt ten musi być potwierdzony certyfikatem, z którego wynika zgodność z
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normą ISO 22241.
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