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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:  Komenda Wojewódzka Policji w
Katowicach

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Lompy 19

Miejscowość:  Katowice Kod pocztowy:  40-038 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 322002050

Osoba do kontaktów:  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

E-mail:  agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl Faks:  +48 322002060

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.slaska.policja.gov.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:
Zakup hurtowy paliw: Benzyna bezołowiowa (PB95), Olej napędowy (ON)

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

1. Przedmiotem zamówienia jest hurtowa dostawa paliwa PB i ON do następujących lokalizacji w ilościach:
PB95 : KWP Katowice – 420.000 litrów
KMP Częstochowa – 270.000 litrów
ON: KWP Katowice – 930.000 litrów
KMP Częstochowa – 540.000 litrów
2. Dostarczone paliwa muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 9.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008r. Nr 221 i poz. 1441 z późn.
zm) oraz normy PN-EN 228 dla benzyny bezołowiowej i normy PN-EN 590 dla oleju napędowego.
3. Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z ww. obowiązującymi normami i przepisami.
4. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza realizację zadania w ilościach mniejszych niż wskazanych w pkt. 1.
6. Pojemność posiadanych zbiorników na stacjach paliw wynosi:
6.1 KWP Katowice:      PB – 1 zbiornik poj. 27.500 litrów
          ON – 3 zbiorniki poj. 27.500, 27.500, 20.500 litrów
6.2 KMP Częstochowa: PB – 1 zbiornik poj. 23.000 litrów
          ON – 1 zbiornik poj. 22.000 litrów
7. Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia transportem samochodowym (autocysterną wyposażoną
w pompę do rozładunku).
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga
od Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym czy
powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com
wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale.
W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zakresu zamówienia polegającego na obrocie
paliwami, Zamawiający wymaga, aby podwykonawca przedstawił aktualną na dzień podpisania umowy
koncesję, o której mowa w Rozdz. III ppkt. 1.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że wskazany zapis dot. sytuacji, gdy
podwykonawca nie będzie udostępniał Wykonawcy swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b, w przeciwnym
wypadku mają zastosowanie zapisy Rozdz. IV pkt 5 SIWZ.
9. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy
z uczestników konsorcjum.
10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do pierwszej dostawy każdego rodzaju asortymentu dostarczył
kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim, w przypadku
zmiany obowiązujących przepisów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki danego
asortymentu zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy.
11. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
• 09 13 21 00 - 4 – benzyna bezołowiowa;
• 09 13 41 00 – 8 – olej napędowy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09132100  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Dodatkowe przedmioty 09134100  
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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)
ZP-2380-629-95/2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kwp
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-167154   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 246-433662  z dnia:  20/12/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
17/12/2014  (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.1.2) Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:

Zamiast:
2. Wpłata należności będzie
dokonywana na konto Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktury. Za datę dokonania
płatności strony będą uważały datę
przekazania przez Zamawiającego
polecenia przelewu do banku.

Powinno być:

2.Podstawą do wystawienia
faktury będzie wydruk z licznika
autocysterny, a w przypadku spustu
grawitacyjnego benzyny – wydruk z
bazy paliw. Wpłata należności będzie
dokonywana na konto Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktury.
Za datę dokonania płatności strony
będą uważały datę przekazania
przez Zamawiającego polecenia
przelewu do banku.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.2) Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:

Zamiast:

6. Strony przyjmują jako punkt
odniesienia średnie ceny netto PKN
Orlen oraz Grupy Lotos na dzień
przed otwarciem ofert.
- benzyna bezołowiowa 95 -
…......................PLN/m3 w temp.
15oC,
- olej napędowy -
…......................PLN/m3 w temp.
15oC.

Powinno być:

6. Strony przyjmują jako punkt
odniesienia średnie ceny netto PKN
Orlen oraz Grupy Lotos na dwa dni
przed otwarciem ofert.
- benzyna bezołowiowa 95 -
…......................PLN/m3 w temp.
15oC,
- olej napędowy -
…......................PLN/m3 w temp.
15oC.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
28/01/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/02/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
28/01/2015   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/02/2015   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

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:
19/01/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-007879
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