
 
 

 

Innowacyjne źródło w ęgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oc zyszczalniach ścieków 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
 
 
 

Gdańsk, dnia 07.03.2012r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 01.03.2012r.  nr ogłoszenia 48937-2012 

 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  
oraz w siedzibie Zamawiającego 

 
 

ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
do postępowania nr  ZP 7/WILiŚ/2012, CRZP 60/002/D/12 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę olejów fuzlowych do LewobrzeŜnej 
Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu na potrzeby projektu Innowacyjne źródło 
węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach 
ścieków  

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, 
Politechnika Gdańska  Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska informuje, iŜ dokonał 
zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
1. W opisie przedmiotu zamówienia (rozdział III SIWZ str. 3 pkt.4 –     

Charakterystyka olejów fuzlowych) 
 
przed zmianą: 
 

• produkt uboczny z destylacji alkoholu Kod CN 3824 90 97, UN 1201, ADR 33; 
 
po zmianie: 

 
• produkt uboczny z destylacji alkoholu Kod CN …………………………………………. 

 
1. W załączniku nr 5 do SIWZ – Opis oferowanego przedmiotu zamówienia  

w punkcie 1 ulega zmianie  wiersz nr 1- Charakterystyka. 
 
 
 
przed zmianą:  



Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

........................................            ..............................., dnia ...................... 2012r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 
 
Nr postępowania: ZP 7/WILiŚ/2012  
CRZP 60/002/D/12 
 

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wymagane parametry techniczne 
Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia lub 
potwierdzenie spełnienia wymagań poprzez wpisanie 

słowa  „TAK”*  

Oleje fuzlowe 

r  Charakterystyka: 
produkt uboczny z destylacji alkoholu Kod CN 
3824 90 97,UN 1201, ADR 33; 
 

 

 
ChZT nie niŜsze niŜ 1 500 000 gO2/m

3; 
 

 

1.   
Całkowicie skaŜony w celu zwolnienia olejów 
fuzlowych z procedury nadzoru Urzędu Celnego  
(zwolnienia z podatku akcyzowego) 
 

Zastosujemy następujący sposób skaŜania: 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

2.  
 
7 paletozbiorników o pojemności 1 m3 kaŜdy 
 

 

3.  24 m3 olejów fuzlowych w 4 partiach po 6 m3 co 4 
tygodnie  

4.  Transport przedmiotu zamówienia: teren 
LewobrzeŜnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu 
przy ul. Serbskiej 3 

 

5.  Przygotowanie dla kaŜdej partii dokumentów 
przekazania skaŜonych olejów fuzlowych 

 

*wypełnia Wykonawca, który zobowiązany jest do wskazania kaŜdego z wymaganych parametrów określonych 
w wyŜej wymienionej tabeli, bądź przez potwierdzenie wymaganego parametru polegające na wpisaniu słowa 
„TAK”  bądź poprzez wpisanie konkretnego parametru. Wykonawca zobowiązany jest takŜe do podania 
producenta i numeru katalogowego oferowanego przedmiotu zamówienia. 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
      ---------------------------------------------------------- 

                   (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  
                                do reprezentowania Wykonawcy 



po zmianie: 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

........................................            ..............................., dnia ...................... 2012r. 
 (pieczątka Wykonawcy)    
 
Nr postępowania: ZP 7/WILiŚ/2012  
CRZP 60/002/D/12 
 

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wymagane parametry techniczne 
Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia lub 
potwierdzenie spełnienia wymagań poprzez wpisanie 

słowa  „TAK”*  

Oleje fuzlowe 

r  Charakterystyka: 
produkt uboczny z destylacji alkoholu  
 

Kod CN………………………………………………… 

 
ChZT nie niŜsze niŜ 1 500 000 gO2/m

3; 
 

 

3.   
Całkowicie skaŜony w celu zwolnienia olejów 
fuzlowych z procedury nadzoru Urzędu Celnego  
(zwolnienia z podatku akcyzowego) 
 

Zastosujemy następujący sposób skaŜania: 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

4.  
 
7 paletozbiorników o pojemności 1 m3 kaŜdy 
 

 

6.  24 m3 olejów fuzlowych w 4 partiach po 6 m3 co 4 
tygodnie 

 

7.  Transport przedmiotu zamówienia: teren 
LewobrzeŜnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu 
przy ul. Serbskiej 3 

 

8.  Przygotowanie dla kaŜdej partii dokumentów 
przekazania skaŜonych olejów fuzlowych 

 

 
*wypełnia Wykonawca, który zobowiązany jest do wskazania kaŜdego z wymaganych parametrów określonych 
w wyŜej wymienionej tabeli, bądź przez potwierdzenie wymaganego parametru polegające na wpisaniu słowa 
„TAK”  bądź poprzez wpisanie konkretnego parametru. Wykonawca zobowiązany jest takŜe do podania 
producenta i numeru katalogowego oferowanego przedmiotu zamówienia. 
 
* niepotrzebne skreślić 

      ---------------------------------------------------------- 
                   (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  
                                do reprezentowania Wykonawcy 



Wprowadzone zmiany mają moc wiąŜącą i stanowią integralną część SIWZ. 
W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający przedłuŜa terminu składania ofert do 
dnia 12.03.2012 do godz. 12:00 
 
  
 
 
 
                                                                                                                     Dziekan Wydziału InŜynierii 
                                                                                                                           Lądowej i Środowiska  
                                                                                                           dr hab. inŜ. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG 

 
 
 
 
      
 


