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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346728-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Olej napędowy
2021/S 131-346728

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 114-299024)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tokarzewskiego 2
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-842
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@mpolodz.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpolodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
ZP/15/2021 – Sukcesywne dostawy oleju napędowego
Numer referencyjny: ZP/15/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w maksymalnej ilości 610 m³.

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

06/07/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 114-299024

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
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VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy oleju napędowego w ilości min. 300 m3 – 
potwierdzone dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane należycie. Przez sformułowanie 
„dostawa” Zamawiający rozumie zrealizowanie dostaw do jednego odbiorcy w określonym czasie, nie dłuższym 
jednak niż 12 miesięcy.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych 
dokumentów i oświadczeń stosując zasadę: spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została 
najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane – zgodny co do treści z załącznikiem nr 7 do SWZ wraz z dowodami określającymi, 
czy dostawy wykazane w wykazie dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy te były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, 
co najmniej dwie dostawy oleju napędowego w ilości min. 300 m³ – potwierdzone dowodami określającymi czy 
te dostawy zostały wykonane należycie. Przez sformułowanie „dostawa”,Zamawiający rozumie zrealizowanie 
dostaw do jednego odbiorcy w określonym czasie, nie dłuższym jednak niż 12 miesięcy.Warunki określone w 
zakresie zdolności zawodowej (doświadczenie), powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie samodzielnie.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została 
najwyżej oceniona musi dostarczyć na wezwanie podmiotowy środek dowodowy w postaci:
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane –zgodny co do treści z załącznikiem nr 6 do SWZ wraz z dowodami 
określającymi, czy dostawy wykazane w Wykazie dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego 
dostawy te zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie 
Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
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inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 
miesięcy.Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/07/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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