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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:  Koleje Dolnośląskie S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kolejowa 2

Miejscowość:  Legnica Kod pocztowy:  59-220 Legnica Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 768506511

Osoba do kontaktów:  Tomasz Lewandowski

E-mail:  przetarg@kolejedolnoslaskie.eu Faks:  +48 768553302

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.kolejedolnoslaskie.eu

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 oleju napędowego do autobusów szynowych w lokalizacji Legnica, Wrocław (stacja paliw własna)

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

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (DL- letniego, DP-przejściowego, DZ-
zimowego) do autobusów szynowych eksploatowanych przez Zamawiającego.
Szacunkowa ilość oleju napędowego jaką Zamawiający przewiduje zamówić w okresie obowiązywania umowy
wynosi łącznie 8 100 m3.
Dostarczany olej napędowy powinien spełniać co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN
590:2013-12 Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe - wymagania i metody badań oraz
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1680) zwanym dalej „Rozporządzeniem”, a
także spełniać wymagania jakościowe określone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ – III część SIWZ), który
zostanie udostępniony wraz ze Wzorem Umowy (WU-II część SIWZ) w drugim etapie postępowania.
Dostawa oleju napędowego będzie następowała do następujących lokalizacji:
a. ul. Pątnowska 1, 59-220 Legnica,
b. ul. Paczkowska 26, Wrocław (na terenie bazy PKP Intercity S.A. Zakład Zachodni).

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 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)
KD/NBZ/U/19/2016

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kolejedolnoslaskie
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-049620   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 077-137970  z dnia:  20/04/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
15/04/2016  (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.2.2)

Zamiast:

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone
w art.22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące
sytuacji ekonomicznej i finansowej
tj. posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia
nie niższą niż 10 000 000 PLN
(słownie: dziesięć milionów złotych).
1.1 Wykonawca potwierdza
spełnianie warunku poprzez
złożenie oświadczenia zgodnie z
treścią Załącznika nr 1 do Instrukcji
przygotowania wniosku oraz
przedłożenie opłaconej polisy,
a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia
nie niższą niż 10 000 000 PLN.

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
dotyczące sytuacji ekonomicznej
i finansowej tj. posiadają
ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie niższą niż 2 000
000 PLN (słownie: dwa miliony
złotych).
1.1 Wykonawca potwierdza
spełnianie warunku poprzez
złożenie oświadczenia zgodnie z
treścią Załącznika nr 1 do Instrukcji
przygotowania wniosku oraz
przedłożenie opłaconej polisy,
a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
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1.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego
warunku.

zamówienia na sumę ubezpieczenia
nie niższą niż 2 000 000 PLN.
1.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego
warunku.

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

Zamiast:
04/05/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
09/05/2016   Godzina: 12:00
(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:
22/04/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-053004
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