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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149977-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Pabianice: Paliwo diesla
2019/S 064-149977
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 051-118205)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
MZK-Pabianice Spółka z o.o. w Pabianicach
731-192-39-34
ul. Lutomierska 48
Pabianice
95-200
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Mondzielewski
Tel.: +48 422155195
E-mail: sekretariat@mzkpabianice.pl
Faks: +48 422155195
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzkpabianice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa oleju napędowego dla potrzeb MZK Spółka z o.o. w Pabianicach
Numer referencyjny: 1/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09134200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości i o właściwościach niżej podanych:
3

a) 900 m (x 1) oleju napędowego „standardowego” spełniającego wymagania normy PN-EN 590,
3

b) 80 m (x 2) oleju napędowego „o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych” spełniających
wymagania normy PN-EN 590,
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3

c) 70 m (x 3) oleju napędowego spełniających wymagania normy PN-EN 14214+A1.
Zamawiający nie dopuszcza ofert zawierających propozycję dostawy oleju zawierającego produkty pochodzące
z recyklingu tworzyw sztucznych (dodatków typ PET)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 051-118205

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że złożył kaucję gwarancyjną wynoszącą minimum 1 000 000 000
PLN, o której mowa w art. 105a i 105b ustawy z dnia 11.3.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018
poz. 2174). Wykonawca winien przez cały okres obowiązywania umowy figurować w wykazie podmiotów, które
złożyły kaucję gwarancyjną, o którym mowa w powyższej ustawie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom wymaganych standardów dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - jak wyżej.
W celu udokumentowania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia
informacji pn. „Postanowienia o przyjęciu kaucji gwarancyjnej’ wydanego przez naczelnika urzędy skarbowego.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z
nich.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że złożył kaucję gwarancyjną wynoszącą minimum 1 000 000 PLN,
o której mowa w art. 105a i 105b ustawy z dnia 11.3.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz.
2174). Wykonawca winien przez cały okres obowiązywania umowy figurować w wykazie podmiotów, które
złożyły kaucję gwarancyjną, o którym mowa w powyższej ustawie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom wymaganych standardów dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - jak wyżej.
W celu udokumentowania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga
złożenia informacji pn. „Postanowienia o przyjęciu kaucji gwarancyjnej” wydanego przez naczelnika urzędy
skarbowego.Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa
przynajmniej jeden z nich.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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