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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55
Sopot
81-712
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Maśnicka
Tel.:  +48 587311707
E-mail: mmasnicka@iopan.gda.pl 
Faks:  +48 585512130
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo-badawczego s/y „Oceania”
Numer referencyjny: IO/ZP/2/2017

II.1.2) Główny kod CPV
09134100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo -
badawczego s/y „Oceania” przez okres 12 miesięcy.
2. Olej napędowy musi spełniać wymagania określone dla paliw żeglugowych lekkich kategorii ISO-F-DMA
według międzynarodowego standardu ISO 8217: 2010 (E), gdzie zawartość siarkowodoru w fazie ciekłej nie
przekracza 0,5 mg/kg, zawartość siarki nie może przekraczać 0,1 % m/m, a gęstość mierzona w temperaturze
15oC musi mieścić się w zakresie 820,0 – 840,0 kg/m3.
3. Niezależnie od powyższego olej napędowy dostarczany w ramach realizacji niniejszej umowy powinien być
wolny od zanieczyszczeń oraz dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych miejsca jego dostawy.
4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Jednorazowa dostawa w
przypadku Pakietu I obejmować będzie od 6 000 do 45 000 litrów oleju napędowego. W przypadku Pakietu II
Zamawiający przewiduje 2-4 dostawy.

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

17/02/2017
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-021581
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 034-061247
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/02/2017

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej:
Pakiet I
w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej trzech dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.
polegających na dostawie co najmniej 100 000 litrów paliwa
Pakiet II
w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.
polegających na dostawie co najmniej 50 000 litrów paliwa zrealizowanych na terenie Europy (poza Polską)– w
tym co najmniej 1 zamówienie realizowane na.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej:
Pakiet I
w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej trzech dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.
polegających na dostawie co najmniej 100 000 litrów paliwa
Pakiet II
w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.
polegających na dostawie co najmniej 50 000 litrów paliwa zrealizowanych na terenie Europy (poza Polską)– w
tym co najmniej 1 zamówienie realizowane na Spitsbergenie.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/03/2017
Czas lokalny: 09:45

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:61247-2017:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:
Data: 29/03/2017
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 26/05/2017
Powinno być:
Data: 27/05/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/03/2017
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


