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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:  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii
Nauk

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 55

Miejscowość:  Sopot Kod pocztowy:  81-712 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Instytut Oceanologii Polskiej
Akademii Nauk

Tel.: +48 587311707

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Maśnicka, Kazimierz Groza

E-mail:  mmasnicka@iopan.gda.pl, groza@iopan.gda.plFaks:  +48 585512130

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html

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:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo-badawczego s/y „Oceania”

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

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo -
badawczego s/y „Oceania” przez okres 12 miesięcy.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 pakiety:
a) Pakiet I - przewidywana wielkość zamówienia 180 T oleju napędowego; miejsce dostawy: port Gdańsk,
nabrzeże zbożowe, ul. Starowiślna 1;
b) Pakiet II - przewidywana wielkość zamówienia 50 T oleju napędowego; miejsce dostawy: w drodze na
Spitsbergen oraz w portach Spitsbergenu (Norwegia).
3. Olej napędowy musi odpowiadać normie ISO 8217: 2010 (E), z zawartością siarkowodoru w fazie ciekłej nie
przekraczającej 0,5 mg/kg oraz zawartością siarki poniżej 0,1 %. Jakość dostarczanego paliwa powinna być
każdorazowo potwierdzona atestem/certyfikatem.
4. Forma dostawy – za pomocą autocysterny z własnym urządzeniem podającym olej do zbiorników statku lub
za pomocą bunkierki (opcjonalnie).
5. Odbiór oleju następować będzie na burcie statku przez St. Mechanika lub osobę upoważnioną.
6. Jednorazowa dostawa w przypadku Pakietu I obejmować będzie od 20 do 40 ton oleju napędowego. W
przypadku Pakietu II Zamawiający przewiduje 2-3 dostawy.
7. Zamawiający (Armator) każdorazowo uzgadniać będzie z dostawcą termin dostawy i ilość oleju napędowego
na co najmniej 2 dni przed terminem dostawy w przypadku dostawy krajowej lub na co najmniej 7 dni przed
terminem dostawy w przypadku dostawy zagranicznej. Uzgodnienie dostawy następować będzie telefonicznie,
za potwierdzeniem faksem lub e-mailem (zgodnie z życzeniem dostawcy).
8. Armator posiada dokument AKC-PR – potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Celnym w
zakresie podatku akcyzowego. Paliwo żeglugowe będące przedmiotem niniejszego postępowania jest objęte
zwolnieniem z akcyzy przy dostawie.
9. W związku z klasyfikacją statku naukowo-badawczego „Oceania” w grupie PKWiU 30.11.33.0 „Stawki
badawcze, morskie” dostawy paliwa na statek posiadają zerową stawkę VAT.
10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 20 % wartości zamówienia
podstawowego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa, jednak nie więcej niż o 20%
ilości stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia
względem Zamawiającego.

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)
IO/ZP/5/2013

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_IOPAN
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-023139   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 035-055435  z dnia:  19/02/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/02/2013  (dd/mm/rrrr)



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

4 / 5

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:
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet I
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Zamiast:
Rozpoczęcie 20.6.2013.
Zakończenie 20.6.2014

Powinno być:
Rozpoczęcie 20.5.2013.
Zakończenie 20.5.2014

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet II
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Zamiast:
Rozpoczęcie 27.6.2013.
Zakończenie 27.6.2014

Powinno być:
Rozpoczęcie 27.5.2013.
Zakończenie 27.5.2014

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3)

Zamiast:
26/03/2013   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/04/2013   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
27/03/2013   Godzina: 09:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
17/04/2013   Godzina: 09:45
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
27/03/2013   Godzina: 10:00

Powinno być:
17/04/2013   Godzina: 10:00
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IV.3.8) (dd/mm/rrrr) (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:
25/03/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-041403
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