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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:
III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

O zamówienie mogą się ubiegać
Wykonawcy, którzy: dysponują
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. dysponują stacją
paliw zapewniającą możliwość
tankowania paliw będących
przedmiotem zamówienia położoną
w odległości nie większej niż 4 km od
siedziby Zamawiającego.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów

Powinno być:

O zamówienie mogą się ubiegać
Wykonawcy, którzy: dysponują
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. dysponują stacją
paliw zapewniającą możliwość
tankowania paliw będących
przedmiotem zamówienia położoną
w odległości nie większej niż 4 km od
siedziby Zamawiającego - dotyczy
jedynie Wykonawców składających
ofertę na część II przedmiotowego
zamówienia.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
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na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania ww warunków
dokonana zostanie zgodnie z
formułą spełnia- nie spełnia, w
oparciu o informacje zawarte w
dokumentach wyszczególnionych
w SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż ww warunki
wykonawca spełnił. Nie spełnienie
chociażby jednego z ww warunków
skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
W celu potwierdzenia spełnienia tego
warunku udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oferta musi zawierać
następujący dokument:
1. oświadczenie Wykonawcy o
spełnieniu warunków określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych, którego treść zawarto w
do SIWZ,
2. wykaz stacji dystrybucji paliw
potwierdzający spełnienie warunków
wskazanych wyżej,
Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający żąda
od wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt od
2 do 6 działu III.2.1).

tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania ww warunków
dokonana zostanie zgodnie z
formułą spełnia- nie spełnia, w
oparciu o informacje zawarte w
dokumentach wyszczególnionych
w SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż ww warunki
wykonawca spełnił. Nie spełnienie
chociażby jednego z ww warunków
skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
W celu potwierdzenia spełnienia tego
warunku udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oferta musi zawierać
następujący dokument:
1. oświadczenie Wykonawcy o
spełnieniu warunków określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych, którego treść zawarto w
do SIWZ,
2. wykaz stacji dystrybucji paliw
potwierdzający spełnienie warunków
wskazanych wyżej,
Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający żąda
od wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt od
2 do 6 działu III.2.1).

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:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-145227
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