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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Stawy Milickie Spółka Akcyjna w
Rudzie Sułowskiej 20

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Milicz
Miejscowość: Ruda Sułowska 20

Kod pocztowy: 56-300

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Sułów ul. Kolejowa 2, 56-300 Milicz Tel.: +48 713847110
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl

Faks: +48 713847110

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.stawymilickie.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
DOSTAWA PALIW
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw:
1) CZĘŚĆ I: oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w 5-pięciu Zakładach
położonych w miejscowościach: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice według poniższych
założeń:
a) szacowana łączna ilość oleju napędowego wynosi 270 000,00 litrów (słownie: dwieście siedemdziesiąt
tysięcy litrów),
b) Wykonawca musi zapewnić dostawę oleju napędowego w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od dokonania
zamówienia w okresie obowiązywania umowy,
c) dostawy będą realizowane autocysternami Wykonawcy wyposażonymi w węże zapewniające hermetyzację
przy zlewaniu oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego,
d) Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne)
dostarczanego oleju napędowego. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz
musi być zaopatrzone w datę wykonania badań.
e) Pojedyncze dostawy minimum 10-dziesięć tysięcy litrów w rozbiciu na pięć podległych Zakładów wskazanych
w rozdziale IV pkt. 2 SIWZ. Częstotliwość dostaw raz bądź dwa razy w miesiącu w zależności od potrzeb
Zamawiającego.
f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wpłacił przed złożeniem oferty do właściwego sobie Urzędu
Skarbowego kaucję gwarancyjną w wysokości określonej w art. 105b ust. 2 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) stanowiącą zabezpieczenie
zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw. Fakt wpłaty kaucji winien być potwierdzony wpisem w
wykazie Ministerstwa Finansów dostępnym na stronie www.mf.gov.pl. Zamawiający wymaga dostarczenia
wraz z ofertą dowodu wniesienia powyższej kaucji – dotyczy dostaw oleju napędowego do zbiorników
Zamawiającego część I.
2) CZĘŚĆ II: oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego
(LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na
terenie całego kraju, ( co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż
30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia,
Krośnice, według poniższych założeń:
a) szacowana ilość oleju napędowego ON wynosi 35 000,00 litrów (słownie: trzydzieści pięć tysięcy litrów),
b) szacowana ilość etyliny bezołowiowej Pb 95 wynosi 27 000,00 litrów (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy
litrów),
c) szacowana ilość LPG wynosi 35 000,00 litrów (słownie: trzydzieści pięć tysięcy litrów),
d) Wykonawca zapewni możliwość codziennego tankowania na swoich stacjach 24h/dobę,
e) sprzedaż paliw będzie dokonywana bezgotówkowo z wykorzystaniem kart paliwowych, których łącznie przez
cały okres realizacji przyszłej umowy zostanie wydane nie mniej niż 30 sztuk.
2. Zakupione paliwa, o których mowa w pkt. 1 muszą spełniać wymagania określone w:
1) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1058),
2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wymagań dla gazu skroplonego (LPG)
(Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1851),
3) PN – EN 228:2011 Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody
badań,
4) PN-EN 590:2011 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań,
5) PN-EN 589: 2004 (U) Paliwa do pojazdów samochodowych LPG. Wymagania i metody badań.

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2/7

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
09130000
09134100
09132100
09133000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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)
Numer postępowania: PN-2/2016. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
znakiem.
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_stawymilickie20
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-011962 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 020-031133 z dnia: 29/01/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
28/01/2016 (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
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
1. Strony ustalają, że za wykonanie 1. Strony ustalają, że za wykonanie
III.1.2) Główne warunki finansowe
przedmiotu Umowy Zamawiający
przedmiotu Umowy Zamawiający
zapłaci wynagrodzenie umowne
zapłaci wynagrodzenie umowne
i uzgodnienia płatnicze i/lub
ustalone na podstawie oferty
ustalone na podstawie oferty
odniesienie do odpowiednich
Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie za Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie za
przepisów je regulujących:
dostawę paliw: 1) oleju napędowego dostawę paliw: 1) oleju napędowego
do zbiorników Zamawiającego: a)
do zbiorników Zamawiającego: a)
Cena, jaką Zamawiający zapłaci za Cena, jaką Zamawiający zapłaci za
każdą dostawę paliwa do zbiorników każdą dostawę paliwa do zbiorników
Zamawiającego wynikać będzie
Zamawiającego wynikać będzie
z ilości faktycznie dostarczonego
z ilości faktycznie dostarczonego
paliwa oraz ceny jednostkowej brutto paliwa oraz ceny jednostkowej brutto
za 1-jeden litr paliwa wyliczonej na za 1-jeden litr paliwa wyliczonej na
dzień zgłoszenia zamówienia w
dzień dostawy w oparciu oparciu
oparciu oparciu o cenę hurtową na o cenę hurtową na podstawie
podstawie wiodącego producenta
wiodącego producenta paliw i
paliw i pomniejszoną o …… % stały pomniejszoną o …… % stały opust
opust obowiązujący w trakcie trwania obowiązujący w trakcie trwania
Umowy. b) Zamawiający dopuszcza Umowy. b) Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany tj. zwiększenia
możliwość zmiany tj. zwiększenia
lub zmniejszenia ceny paliwa w
lub zmniejszenia ceny paliwa w
przypadku zmiany cen na rynku
przypadku zmiany cen na rynku
paliw światowych, zmian podatku
paliw światowych, zmian podatku
akcyzowego lub innego obciążenia akcyzowego lub innego obciążenia
podatkowego dotyczącego paliw
podatkowego dotyczącego paliw
i wyrobów petrochemicznych
i wyrobów petrochemicznych

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

5/7

obligatoryjnie ustalonego przez
obligatoryjnie ustalonego przez
rząd RP lub zmiany cen paliw
rząd RP lub zmiany cen paliw
u krajowych producentów
u krajowych producentów
paliw płynnych, po uprzednim
paliw płynnych, po uprzednim
zatwierdzeniu nowych warunków
zatwierdzeniu nowych warunków
cenowych przedstawionych przez
cenowych przedstawionych przez
Wykonawcę. c) W przypadku, gdy Wykonawcę. c) W przypadku, gdy
ilość faktycznie dostarczonego
ilość faktycznie dostarczonego
przedmiotu zamówienia będzie
przedmiotu zamówienia będzie
mniejsza od ilości określonej w § 2 mniejsza od ilości określonej w § 2
Umowy, wynagrodzenie określone Umowy, wynagrodzenie określone
w niniejszym paragrafie zostanie
w niniejszym paragrafie zostanie
proporcjonalnie zmniejszone przy
proporcjonalnie zmniejszone przy
zachowaniu cen jednostkowych. d) zachowaniu cen jednostkowych. d)
Sprzedaż paliw będzie rozliczana
Sprzedaż paliw będzie rozliczana
na podstawie sporządzonego przez na podstawie sporządzonego przez
Wykonawcę raportu transakcji.
Wykonawcę raportu transakcji.
Faktura będzie uwzględniała
Faktura będzie uwzględniała
ilość zakupionego w danym dniu
ilość zakupionego w danym dniu
paliwa. e) Należność Wykonawcy
paliwa. e) Należność Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu
za wykonanie przedmiotu
Umowy będzie regulowana przez
Umowy będzie regulowana przez
Zamawiającego przelewem w
Zamawiającego przelewem w
terminie 21 dni od daty wystawienia terminie 21 dni od daty wystawienia
faktury. f) Nie zapłacenie
faktury. f) Nie zapłacenie
wynagrodzenia w terminie, o którym wynagrodzenia w terminie, o którym
mowa w ust. 6 może spowodować mowa w ust. 6 może spowodować
naliczenie przez Wykonawcę
naliczenie przez Wykonawcę
odsetek ustawowych. 2) poprzez
odsetek ustawowych. 2) poprzez
sprzedaż w sieci publicznych
sprzedaż w sieci publicznych
stacji paliwowych: a) Cena, jaką
stacji paliwowych: a) Cena, jaką
Zamawiający zapłaci za każde
Zamawiający zapłaci za każde
pobranie paliwa wynikać będzie z
pobranie paliwa wynikać będzie z
ilości faktycznie zatankowanego
ilości faktycznie zatankowanego
paliwa oraz ceny jednostkowej brutto paliwa oraz ceny jednostkowej brutto
za 1-jeden litr paliwa obowiązującej za 1-jeden litr paliwa obowiązującej
na stacji paliw w dniu tankowania,
na stacji paliw w dniu tankowania,
pomniejszonej o stały opust w
pomniejszonej o stały opust w
wysokości … %, (słownie: … %),
wysokości … %, (słownie: … %),
obowiązujący w trakcie trwania
obowiązujący w trakcie trwania
Umowy. b) Sprzedaż paliw będzie
Umowy. b) Sprzedaż paliw będzie
dokonywana bezgotówkowo.
dokonywana bezgotówkowo.
Zamawiający przekaże Wykonawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy
wykaz służbowych samochodów
wykaz służbowych samochodów
i pracowników uprawnionych
i pracowników uprawnionych
do tankowania. c) Sprzedaż
do tankowania. c) Sprzedaż
paliw będzie rozliczana w
paliw będzie rozliczana w
sposób następujący: - za I okres
sposób następujący: - za I okres
rozliczeniowy od 1 do 15 dnia
rozliczeniowy od 1 do 15 dnia
każdego miesiąca, - za II okres
każdego miesiąca, - za II okres
rozliczeniowy od 16 do ostatniego
rozliczeniowy od 16 do ostatniego
dnia każdego miesiąca, na
dnia każdego miesiąca, na
podstawie sporządzonego przez
podstawie sporządzonego przez
Wykonawcę raportu transakcji.
Wykonawcę raportu transakcji.
Faktura będzie uwzględniała ilość
Faktura będzie uwzględniała ilość
zakupionych w danym okresie
zakupionych w danym okresie
paliw. Za datę sprzedaży uznaje
paliw. Za datę sprzedaży uznaje
się ostatni dzień danego okresu
się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego. d) Należność
rozliczeniowego. d) Należność
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Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy będzie
regulowana przez Zamawiającego
przelewem w terminie 21 dni od daty
wystawienia faktury.
PL Formularz standardowy 02 Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 24
e) Nie zapłacenie wynagrodzenia
w terminie, o którym mowa w ust. 4
może spowodować naliczenie przez
Wykonawcę odsetek ustawowych.
3. Rozliczenia między stronami
umowy będą prowadzone wyłącznie
w walucie PLN. 4. Zamawiający nie
przewiduje udzielenia zaliczek na
poczet wykonania zamówienia.

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

Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy będzie
regulowana przez Zamawiającego
przelewem w terminie 21 dni od daty
wystawienia faktury.
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e) Nie zapłacenie wynagrodzenia
w terminie, o którym mowa w ust. 4
może spowodować naliczenie przez
Wykonawcę odsetek ustawowych.
3. Rozliczenia między stronami
umowy będą prowadzone wyłącznie
w walucie PLN. 4. Zamawiający nie
przewiduje udzielenia zaliczek na
poczet wykonania zamówienia.

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:
01/03/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-026518
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