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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24/26
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Stefański
Tel.:  +48 566225504
E-mail: zampub@mzk.torun.pl 
Faks:  +48 566555339
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.torun.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Numer referencyjny: MZK.PZ-251-21/18

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku:
1) oleju napędowego w ilości szacunkowej 5900 m³ (dla temperatury referencyjnej +15ºC), w tym:
a) olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” w ilości szacunkowej 2800 m³,
b) olej napędowy „standardowy” w ilości szacunkowej 3 100 m³,
2) benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości szacunkowej 110 m³.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MZKwToruniuSpzoo1

mailto:zampub@mzk.torun.pl
http://www.mzk.torun.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-137404
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 179-406752
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/09/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w okresie od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku:
1) oleju napędowego w ilości szacunkowej 5 900 m3 (dla temperatury referencyjnej +15oC), w tym:
a) olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” w ilości szacunkowej 2800 m3,
b) olej napędowy „standardowy” w ilości szacunkowej 3 100 m3,
2) benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości szacunkowej 110 m3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów dostawy oleju napędowego standardowego (w
szczególności w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych).
Dostawy mają następować autocysterną z oplombowanymi wlewami i wylewami pozostającą w dyspozycji
Wykonawcy, na koszt Wykonawcy do magazynu – stacji paliw Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w
Toruniu.
W przypadku, gdy zawory załadunkowe i rozładunkowe autocysterny nie są przystosowane do ich
plombowania, Zamawiający dopuszcza zaplombowanie skrzyni załadunkowo-rozładunkowej, w której znajdują
się zawory.
Zamawiający dopuszcza różne systemy zabezpieczania autocystern w tym plomby elektroniczne pod
warunkiem nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu na czas realizacji dostaw niezbędnych urządzeń oraz
przeszkolenia pracowników umożliwiające sprawdzenie nienaruszenia plomb.
Zamawiający będzie wykorzystywał zamawiane produkty nie tylko do celów własnych. Zamawiający posiada
stosowną koncesję na obrót paliwami i przedstawi ją przy zawieraniu umowy.
Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w okresie od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku:
1) oleju napędowego w ilości szacunkowej 5 900 m3 (dla temperatury referencyjnej +15oC), w tym:
a) olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” w ilości szacunkowej 2800 m3,
b) olej napędowy „standardowy” w ilości szacunkowej 3 100 m3,
2) benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości szacunkowej 110 m3.
Zamawiający dopuszcza realizację dostaw oleju napędowego standardowego bez zawartości biokomponentów
zamiast oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych w okresie od 1 marca do
31 października, przy czym dostarczany olej napędowy standardowy bez zawartości biokomponentów musi
spełniać wymagania dotyczące oleju napędowego standardowego oraz jego cena obliczana będzie zgodnie z
zasadami dotyczącymi obliczenia ceny oleju napędowego standardowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów dostawy oleju napędowego standardowego (w
szczególności w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych).
Dostawy mają następować autocysterną z oplombowanymi wlewami i wylewami pozostającą w dyspozycji
Wykonawcy, na koszt Wykonawcy do magazynu – stacji paliw Zamawiającego przy ulicy Legionów 220 w
Toruniu.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406752-2018:TEXT:PL:HTML
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W przypadku, gdy zawory załadunkowe i rozładunkowe autocysterny nie są przystosowane do ich
plombowania, Zamawiający dopuszcza zaplombowanie skrzyni załadunkowo-rozładunkowej, w której znajdują
się zawory.
Zamawiający dopuszcza różne systemy zabezpieczania autocystern w tym plomby elektroniczne pod
warunkiem nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu na czas realizacji dostaw niezbędnych urządzeń oraz
przeszkolenia pracowników umożliwiające sprawdzenie nienaruszenia plomb.
Zamawiający będzie wykorzystywał zamawiane produkty nie tylko do celów własnych. Zamawiający posiada
stosowną koncesję na obrót paliwami i przedstawi ją przy zawieraniu umowy.
Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/10/2018
Czas lokalny: 11:50
Powinno być:
Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 11:50
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/10/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Poza modyfikacjami opisu przedmiotu zamówienia oraz terminów składania i otwarcia ofert, które zostały
uwzględnione w treści niniejszego sprostowania ogłoszenia, Zamawiający udzielił wyjaśnień dotyczących
treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wyjaśnienia i
modyfikacje treści SIWZ udostępniono na podstronie przetargu na stronie internetowej: http://bip.mzk.torun.pl.

http://bip.mzk.torun.pl

