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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: SP ZOZ WSPR w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 050622576
Adres pocztowy: Poleska 89
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-874
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Olchanowska
E-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pogotowie.bialystok.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 oraz gazu LPG do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Numer referencyjny: EOP.332.21.22

II.1.2) Główny kod CPV
09100000 Paliwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 oraz gazu LPG (propan-butan) do 
Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 do SWZ – 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczać towar 
na swój koszt i ryzyko do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku, w 
sposób opisany w załączonym wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ. Wzór umowy jest integralną 
częścią SWZ i postanowienia w nim zawarte, traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 3. Przedmiot 
zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w następujących częściach: 
Część 1: Benzyna bezołowiowa Pb 95; Część 2: Gaz LPG (propan-butan).

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

19/09/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez TED eSender:
Login TED eSender: TEDHCPWD
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Logowanie jako klient TED eSender: jpozniewska
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-001769
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 177-500326
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/09/2022

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: II.2.11
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)
Zamiast:
Gazu propan-butan LPG CN: 2711 19 00, CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 1400 – w ilości 231 m³- 
zamówienie podstawowe. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości paliwa 
w stosunku do zapówienia podstawowego, jednakże nie więcej niż o 30 %. Największy możliwy zakres 
zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji w części 2 wynosi do 300 m3 paliwa.W przypadku skorzystania 
przez Zamawiającego z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości paliwa ponad przewidywaną wartość, 
Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie obliczone na zasadach określonych w wzorze umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem 
opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
Powinno być:
Gazu propan-butan LPG CN: 2711 19 00, CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 1400 – w ilości 231 000 l- 
zamówienie podstawowe. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości paliwa 
w stosunku do zapówienia podstawowego, jednakże nie więcej niż o 30 %. Największy możliwy zakres 
zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji w części 2 wynosi do 300 000 l paliwa.W przypadku skorzystania 
przez Zamawiającego z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości paliwa ponad przewidywaną wartość, 
Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie obliczone na zasadach określonych w wzorze umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem 
opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: Gazu propan-butan LPG CN: 2711 19 00, CN 2711 12, 
CN 2711 13, CN 2711 1400 – w ilości 231 m³- zamówienie podstawowe. Zamawiającemu przysługuje prawo 
opcji polegające na zwiększeniu ilości paliwa w stosunku do zamówienia podstawowego , jednakże nie więcej 
niż o 30 %. Największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji w części 2 wynosi do 300 
m3. Dostawy paliwa do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku w okresie objętym umową, w terminach 
i ilościach wskazanych przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia zamówienia. 
Dostawy będą realizowane na pisemne, telefoniczne, e-mailem lub faksem zlecenie Zamawiającego. Podane 
ilości w zakresie zamówienia podstawowego (LPG - 231 m³)są ilościami prognozowanymi/szacunkowymi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości paliwa. W takim przypadku Wykonawca nie 
będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania. Zrealizowane ilości w trakcie obowiązywania 
umowy będą uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje zamówienie: 140 
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m3 LPG. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia 
objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: Gazu propan-butan LPG CN: 2711 19 00, CN 2711 12, 
CN 2711 13, CN 2711 1400 – w ilości 231 000 l- zamówienie podstawowe. Zamawiającemu przysługuje prawo 
opcji polegające na zwiększeniu ilości paliwa w stosunku do zamówienia podstawowego , jednakże nie więcej 
niż o 30 %. Największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji w części 2 wynosi do 300 
000 l. Dostawy paliwa do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku w okresie objętym umową, w terminach 
i ilościach wskazanych przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia zamówienia. 
Dostawy będą realizowane na pisemne, telefoniczne, e-mailem lub faksem zlecenie Zamawiającego. Podane 
ilości w zakresie zamówienia podstawowego (LPG - 231 000 l) są ilościami prognozowanymi/szacunkowymi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości paliwa. W takim przypadku Wykonawca nie 
będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania. Zrealizowane ilości w trakcie obowiązywania 
umowy będą uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje zamówienie: 140 
000 l LPG. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia 
objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis warunków (III.1.1.) Zdolność do 
prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego)
Zamiast:
O uczelenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 
postępowaniu: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w 
powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają aktualną koncesję na obrót benzyną 
bezołowiową PB 95 (dotyczy części 1) oraz gazem skroplonym LPG (dotyczy części 2), wydaną przez Prezesa 
Urzędu Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 
2022.1385 t.j. z późn.zm.) – w zależności od statusu Wykonawcy. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy 
w wysokości co najmniej: w Części 1 – 1 500 000,00 zł; w Części 2 – 310 000,00 zł; wystawiony nie wcześniej 
niż 3 m-ce przed jej złożeniem. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz dostaw wykonanych 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 oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie (przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane. 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 inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy); UWAGA: Przez dostawy odpowiadające swoim przedmiotem i 
wartością stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia uważa się dostawę: benzyny bezołowiowej w ilości nie 
mniejszej niż 400 m³ i gazu LPG w ilości nie mniejszej niż 200 m3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności 
technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 5) szczególny sposób 
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spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Powinno być:
O uczelenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 
postępowaniu: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w 
powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają aktualną koncesję na obrót benzyną 
bezołowiową PB 95 (dotyczy części 1) oraz gazem skroplonym LPG (dotyczy części 2), wydaną przez Prezesa 
Urzędu Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 
2022.1385 t.j. z późn.zm.) – w zależności od statusu Wykonawcy. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy 
w wysokości co najmniej: w Części 1 – 1 500 000,00 zł; w Części 2 – 310 000,00 zł; wystawiony nie wcześniej 
niż 3 m-ce przed jej złożeniem. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz dostaw wykonanych 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 oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie (przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane. 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 inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy); UWAGA: Przez dostawy odpowiadające swoim przedmiotem i 
wartością stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia uważa się dostawę: benzyny bezołowiowej w ilości nie 
mniejszej niż 400 m³ i gazu LPG w ilości nie mniejszej niż 200 000 l. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności 
technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 5) szczególny sposób 
spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


