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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518645-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Olej napędowy
2019/S 211-518645

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 209-511783)

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5861003497
Adres pocztowy: Platynowa 19/21
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-154
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Szemraj
E-mail: k.szemraj@pkagdynia.pl 
Tel.:  +48 586230576
Faks:  +48 586634395
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pkagdynia.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.pkagdynia.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5861008276
Adres pocztowy: Chwaszczyńska 169
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-571
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Wierzowiecki
E-mail: p.wierzowiecki@pkmgdynia.pl 
Tel.:  +48 586220071
Faks:  +48 586290946
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pkmgdynia.pl/
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Adres profilu nabywcy: http://www.pkmgdynia.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego
Numer referencyjny: PKA/PN-1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego.
Część 1 - Olej napędowy przeznaczony jest do napędu wysokoprężnych silników w autobusach obsługujących
linie komunikacji miejskiej. Wielkość zamówienia: 9 600 000 litrów oleju napędowego w tym: 600 000 litrów
oleju napędowego arktycznego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w pkt 5.1.
SIWZ.
Część 2 - Olej opałowy stosowany jest jako paliwo do kotłów c.o. Przeznaczony jest do ogrzewania
pomieszczeń biurowych i warsztatowych poprzez własną kotłownię zlokalizowaną na terenie PKA. Wielkość
zamówienia: 150 000 litrów. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w pkt 5.2.
SIWZ.
Zamawiający wymaga realizacji dostaw stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym integralną część
SIWZ (załącznik nr 7 i 8 - Wzory umów).

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

29/10/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 209-511783

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Ze względu na limit znaków szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.
Powinno być:
— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
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— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy,
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),
— oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (Załącznik 3 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


