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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Spółka z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Grudziądzka 159

Miejscowość:  Toruń Kod pocztowy:  87-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 566398119

Osoba do kontaktów:  Renata Markiewicz

E-mail:  renata.markiewicz@mpo.torun.pl Faks:  +48 56698120

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.mpo.torun.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa paliw płynnych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

I. Dostawa paliw do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Kociewska 37/53
a. olej napędowy: sukcesywna dostawa około 150.000 litrów (150m3) oleju napędowego autocysterną z
dystrybutorem Wykonawcy i tankowanie bezpośrednio do zbiorników sprzętu stacjonującego na terenie
ZUOK (2 kompaktory, 4 ładowarki, 1 spychacz, 1 samochód). Dostawa odbywać się będzie cysterną o
pojemności minimum 1500 litrów trzy razy w tygodniu w ciągu całego roku w dniach poniedziałek; środa; piątek
z możliwością zwiększenia częstotliwości w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia. Dodatkowe tankowania
będą zgłaszane pocztą elektroniczną w ilości do 12 razy w ciągu okresu obowiązywania umowy.
b. olej napędowy grzewczy lekki: sukcesywna dostawa około 15.000 litrów (15m3) oleju napędowego
grzewczego lekkiego autocysterną z dystrybutorem Wykonawcy i tankowanie bezpośrednio do zbiorników
systemu grzewczego w ZUOK. Ilość dostaw w ciągu trwania umowy 5 ,jedna dostawa w granicach 2000litr. –
3500 litr.
II. Bezgotówkowy zakup paliw w systemie kart flotowych w stacji paliw należącej do Wykonawcy.
a. stacja paliw dostępna całą dobę w wszystkie dni roku kalendarzowego 2013.
b. dostawa paliw polegająca na sprzedaży detalicznej realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających
się potrzeb Zamawiającego.
- oleju napędowego około 630.000 litrów (630m3)
- benzyny Pb 95 około 6.500 litrów ( 6,5 m3)

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09130000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Znak: DP/ZP- 19/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_159czwirm7
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-140264   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 198-325531  z dnia:  13/10/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
10/10/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli
dotyczy)

Zamiast:

Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych.

Powinno być:

Zamawiający dopuszcza składania
ofert częściowych.
ZADANIA- część 1
Dostawa paliw do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych ul. Kociewska 37/53
a. olej napędowy: sukcesywna
dostawa około 150.000 litrów
(150m3) oleju napędowego
autocysterną z dystrybutorem
Wykonawcy i tankowanie
bezpośrednio do zbiorników sprzętu
stacjonującego na terenie ZUOK( 2
kompaktory, 4 ładowarki, 1 spychacz,
1 samochód). Dostawa odbywać
się będzie cysterną o pojemności
minimum 1500 litrów trzy razy
w tygodniu w ciągu całego roku
w dniach poniedziałek; środa;
piątek z możliwością zwiększenia
częstotliwości w sytuacjach
niemożliwych do przewidzenia .
Dodatkowe tankowania będą
zgłaszane pocztą elektroniczną
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w ilości 12 razy .w ciągu okresu
obowiązywania umowy.
b. olej napędowy grzewczy lekki:
sukcesywna dostawa około 15.000
litrów (15m3) oleju napędowego
grzewczego lekkiego autocysterną
z dystrybutorem Wykonawcy i
tankowanie bezpośrednio do
zbiorników systemu grzewczego
w ZUOK. Ilość dostaw w ciągu
trwania umowy 5 ,jedna dostawa w
granicach 2000litr. – 3500 litr..
c. Koszt dowozu paliw do ZUOK
ul. Kociewska 37/53 ponosi
Wykonawca.
d. Wykonawca jest zobowiązany
prowadzić ewidencję operacji
wydawania paliw , która zawiera:
datę wydania paliwa
numer rejestracyjny pojazdu
numer karty drogowej pojazdu
nazwisko kierowcy , operatora
rodzaj oraz ilość i cenę wydanych
paliw
czytelny podpis kierowcy
czytelny podpis sprzedawcy
e. Podstawą do wystawienia
faktu ry za pobrane paliwo będzie
prowadzona przez Wykonawcę
ewidencja operacji wydawania paliw.
Faktury będą wystawiane co 10
dni łącznie z ewidencją operacji
wydawania paliw.
f. Osobą odpowiedzialną za przebieg
tankowania jest z-ca Kierownika
ZUOK
ZADANIE - część 2
Zasady bezgotówkowego zakupu
paliw w systemie kart flotowych w
stacji paliw należącej do Wykonawcy.
a. stacja paliw dostępna całą dobę w
wszystkie dni roku kalendarzowego
2013.
b. dostawa paliw polegająca na
sprzedaży detalicznej realizowana
będzie sukcesywnie , w miarę
pojawiających się potrzeb
Zamawiającego.
- oleju napędowego około 630.000
litrów (630m3)
- benzyny Pb 95 około 6.500 litrów
( 6,5 m3)
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c. Zamawiający dostarczy
Wykonawcy wykaz pojazdów
należących do Zamawiającego i
wykaz kierowców uprawnionych
do tankowania paliwa do których
mają być wydane elektroniczne
karty flotowe . zmiana wykazu nie
będzie powodowała konieczności
aneksowania umowy, a o każdej
zmianie wykazu pojazdów i
kierowców uprawnionych do
tankowania paliwa Wykonawca
będzie poinformowany w formie
pisemnej.
d. Wykonawca wyda i dostarczy
zamawiającemu karty flotowe
wystawione na numer rejestracyjny
pojazdu i imienne elektroniczne karty
flotowe dla kierowców, umożliwiające
Zamawiającemu bezgotówkowy
zakup paliwa .
- elektroniczna karta pojazdu 105 szt
- elektroniczna karta imienna
kierowcy 100 szt
e. karty muszą być zabezpieczone
kodem PIN, a także zapewnienie
natychmiastowej blokady karty po
zgłoszeniu jej utraty.
f. Wykonawca zobowiązuje
się wydać Zamawiającemu
dodatkowe karty w przypadku
zakupu nowego samochodu ,
zatrudnienia nowego kierowcy
lub w przypadku zniszczenia
lub zagubienia karty .Opłata za
karty zamienne wniesiona będzie
przez Zamawiającego według
obowiązujących cen ustalonych
przez Wykonawcę.
g. Wykonawca będzie prowadzić
ewidencję zakupywanego paliwa z
podaniem numeru rejestracyjnego
pojazdu , daty tankowania, ilości
zakupionego paliwa ceny 1 litra ,
wartości zakupu. Zestawienie to
będzie dołączane do faktur.
h. rozliczenie zawartych transakcji
odbywać się będzie na podstawie
faktur VAT co 10 dni. Za datę
sprzedaży uznaje się ostatni dzień
danego okresu rozliczeniowego.
Termin płatności 21 dni.
i. w przypadku nie wykorzystania
w okresie obowiązywania umowy
ilości paliw wskazanych w SIWZ
Zamawiający ma prawo do
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rezygnacji z dalszych zakupów
paliwa, bez jakichkolwiek
konsekwencji finansowych i
odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.8) Części: To zamówienie
podzielone jest na części: tak
(jeżeli tak) Oferty można składać
w odniesieniu do jednej lub więcej
części

Zamiast:

To zamówienie podzielone jest na
części nie

Powinno być:

To zamówienie podzielone jest na
części: tak
(jeżeli tak) Oferty można składać w
odniesieniu do
jednej lub więcej części

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Zamiast:
Oferta musi być zabezpieczona
wadium w kwocie 30.000,00 zł.
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych
00/100).

Powinno być:

Oferta złożona na obydwie częsci
musi być zabezpieczona wadium
w kwocie 30.000,00 zł. (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
w wypadku złożenia oferty na część
1 musi być ona zabezpieczona
wadium w kwocie 25.000,00 zł.
w wypadku złożenia oferty na część
2 musi być ona zabezpieczona
wadium w kwocie 5.000,00 zł.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-144904
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