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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Centrum Usług Logistycznych
ul. Słoneczna 37
Warszawa
00–789
Polska
Tel.: +48 226013973
E-mail: sekretariat@cul.com.pl
Faks: +48 226013362
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cul.com.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywne dostarczanie płynnych paliw samochodowych dla stacji paliw w Gorzowie Wielkopolskim
Numer referencyjny: 32/WA/PN/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
09100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie płynnych paliw samochodowych dla stacji paliw w
Gorzowie Wielkopolskim

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: cul
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-184606
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 250-526570
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/12/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
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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.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. obrót
paliwami ciekłymi, na kwotę minimum 2 000 000 PLN.
2. Oświadczenie o złożonej kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ustawy z dnia 11.3.2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) wraz z podaniem formy i kwoty w jakiej
została ona złożona. Wykonawca składa w/w oświadczenie w formie oryginału, podpisane przez osobę(y)
upoważnioną(e)do jego reprezentacji. W treści w/w oświadczenia wykonawca oświadcza, iż widnieje w wykazie
Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o którym mowa w art. 105c ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11.3.2004 r.o podatku od towarów i usług, a złożona przez niego kaucja gwarancyjna odpowiada wysokości
spełniającej wymogi w/w ustawy o podatku od towarów i usług [zgodnie z art. 105b ust. 2 pkt. 2) kaucja nie
może być niższa niż 2 000 000,00 PLN] warunkującej zastosowanie przesłanki wyłączającej odpowiedzialność
zamawiającego za zobowiązania podatkowe w podatku VAT wykonawcy, zgodnie z treścią art. 105a ust. 3 pkt.
3) lit. b). W oświadczeniu wykonawca wskazuje termin ważności kaucji gwarancyjnej.
Jeżeli termin ważności w/w kaucji gwarancyjnej upływa przed dniem zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia, tj. przed dniem 31.12.2017 r., wykonawca dodatkowo oświadcza, iż w przypadku
wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się do przedłużenia terminu ważności kaucji
gwarancyjnej.Przedłużony termin ważności ma objąć okres niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia.
„Do wspomnianego oświadczenia wykonawca obowiązkowo załącza zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
i wydruk z elektronicznego wykazu prowadzonego przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych
celem potwierdzenia złożenia przez wykonawcę kaucji gwarancyjnej w wymaganej przez zamawiającego
wysokościminimalnej, jako dokumenty potwierdzające spełnianie warunków odnośnie złożonej kaucji
gwarancyjnej.Dodatkowo, w treści wspomnianego oświadczenia Wykonawca oświadcza, iż w przypadku
wyboru jegooferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do
utrzymywaniakaucji gwarancyjnej w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN, a także przedłożenia
Zamawiającemupostanowienia Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu obowiązywania kaucji na okres
obowiązywania umowy.”.
Powinno być:
1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. obrót
paliwami ciekłymi, na kwotę minimum 2 000 000 PLN.
2. Oświadczenie o złożonej kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ustawy z dnia 11.3.2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) wraz z podaniem formy i kwoty w jakiej
została ona złożona. Wykonawca składa w/w oświadczenie w formie oryginału, podpisane przez osobę(y)
upoważnioną(e)do jego reprezentacji. W treści w/w oświadczenia wykonawca oświadcza, iż widnieje w wykazie
Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o którym mowa w art. 105c ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11.3.2004 r.o podatku od towarów i usług, a złożona przez niego kaucja gwarancyjna odpowiada wysokości
spełniającej wymogi w/w ustawy o podatku od towarów i usług [zgodnie z art. 105b ust. 2 pkt. 2) kaucja nie
może być niższa niż 2 000 000,00 PLN] warunkującej zastosowanie przesłanki wyłączającej odpowiedzialność
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zamawiającego za zobowiązania podatkowe w podatku VAT wykonawcy, zgodnie z treścią art. 105a ust. 3 pkt.
3) lit. b). W oświadczeniu wykonawca wskazuje termin ważności kaucji gwarancyjnej.
Jeżeli termin ważności w/w kaucji gwarancyjnej upływa przed dniem zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia, wykonawca dodatkowo oświadcza, iż w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej
zobowiązuje się do przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej.Przedłużony termin ważności ma objąć
okres niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
„Do wspomnianego oświadczenia wykonawca obowiązkowo załącza zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
i wydruk z elektronicznego wykazu prowadzonego przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych
celem potwierdzenia złożenia przez wykonawcę kaucji gwarancyjnej w wymaganej przez zamawiającego
wysokości minimalnej, jako dokumenty potwierdzające spełnianie warunków odnośnie złożonej kaucji
gwarancyjnej.Dodatkowo, w treści wspomnianego oświadczenia Wykonawca oświadcza, iż w przypadku wyboru
jego oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do utrzymywania
kaucji gwarancyjnej w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN, a także przedłożenia Zamawiającemu
postanowienia Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu obowiązywania kaucji na okres obowiązywania
umowy.”.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 02/02/2018
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/01/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/02/2018
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

