
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dn.09.10.14r. 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu numer : ZP/HNz/2014;  

data zamieszczenia: 03.10.2014r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Port Lotniczy Lublin S.A. , ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, woj. 

Lubelskie, tel. 81 458 14 00, faks 81 470 6 00 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1). 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego ON przeznaczonych do 

tankowania pojazdów Zamawiającego, oraz na stacji paliw odpowiadających normie PN-EN 590+A1:2011 oraz 

przepisom  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 136)  

Przewidywane zapotrzebowanie paliw w okresie objętym zamówieniem wynosi: 

 oleju napędowego 40 000 litrów 

o minimalnych parametrach: 

 temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) nie wyższej niż -32 oC temperatury 

mętnienia nie wyższej niż  -22 oC 

 Zawartość siarki, maks.  mg/kg  10,0   

 Temperatura zapłonu, min.  oC  55   

 Zawartość wody, maks.  mg/kg  200   

 Zawartość zanieczyszczeń stałych, maks.  mg/kg  24 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ. 

 W ogłoszeniu powinno być:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego ON przeznaczonych do tankowania pojazdów 

Zamawiającego, oraz na stacji paliw odpowiadających normie PN-EN 590 -ON arktyczny oraz przepisom 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012r.  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 136).  

Przewidywane zapotrzebowanie paliw w okresie objętym zamówieniem wynosi: 

 oleju napędowego 40 000 litrów 

o minimalnych parametrach: 

 temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) nie wyższej niż -32 
o
C temperatury 

mętnienia nie wyższej niż  -22 
o
C 

 Zawartość siarki, maks.  mg/kg  10,0   

 Temperatura zapłonu, min.  
o
C  55   

 Zawartość wody, maks.  mg/kg  200   

 Zawartość zanieczyszczeń stałych, maks.  mg/kg  24 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ. 


