
ZP.271-1/2015                                                  Swarzędz, dnia   11.12.2015r.

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Swarzędzu”

Zamawiający  na podstawie art. 38 ust 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.) wprowadza zmianę treści
SIWZ w poniżej wskazanych punktach:

1.  Zmienia  się  brzmienie  rozdz.  1  pkt  1.1  b),  który  otrzymuje  nową  treść:  Faksem  na  numer:
 +48 61 651-15-41 wew. 28
2. Wykreśla się zwrot „w postępowaniu o udzielenie zamówienia” z rozdz. 1 pkt 1.13 SIWZ
3. Dodaje się  w rozdz.1 pkt 5.1 pierwszy wers po zapisie „w art.24” zapis: „oraz art 24b”
4. Zmienia się podstawę prawną na: Dz.U. Z 2014 r poz.. 1804 ze zm w rozdz.1 pkt 10.3 a) piąty 
odnośnik SIWZ,
5. Dodaje się wyrażenie BGŻ w rozdz.1 pkt 10.4 a) SIWZ, w nazwie Banku Zamawiającego,
6. Zmienia się podstawę prawną w rozdz.1 pkt 10.4 b) pierwszy odnośnik czwarty wers SIWZ na: Dz.U. Z
2014r poz.1804 ze zm.
7. Zmienia się podstawę prawną rozdz.1 pkt 15.2.a) piąty odnośnik na „art  6b ust. 5 pkt 2”,
8. Wykreśla się zdanie z rozdz.1 pkt 15.6 a) 3 wers SIWZ,
9. Zmienia się podstawę prawną w formularzu ofertowym rozdz.4 SIWZ pkt 7 drugi wers na:Dz.U. Z 
2015 poz 184 ze zm.
10. Wykreśla się z formularza ofertowego rozdz. 4 SIWZ pkt 9.
11. Dodaje się zapis w projekcie umowy rozdz. 5 SIWZ w § 1 ust.2 wers dwa: „w tym, w szczególności 
posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
12. Zmienia się treść § 2 ust 2 projektu umowy rozdz. 5 SIWZ, który otrzymuje nową treść: „
Wykonawca będzie dostarczał zamawiany olej napędowy niezależnie do dwóch zbiorników magazynowych
na paliwo zlokalizowanych w następujących miejscach:
- na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2
- na terenie bazy transportowej ZGK w Garbach, gmina Swarzędz, ul. Transportowa 1”.
13. Zmienia się treść  § 2 ust 4 projektu umowy rozdz. 5 SIWZ, który otrzymuje nową treść: 
Zamawiający szacuje, iż zgłoszenia zapotrzebowania będzie dokonywał od 10 do 24 razy w miesiącu po 
około 2 500,00- 5 000,00 litrów na potrzeby bazy transportowej w Garbach oraz od 1 do 2 razy w 
miesiącu po około 2000,00 – 2500,00 litrów na potrzeby Zakładu przy ul. Strzeleckiej 2 w Swarzędzu.  
Szacunek ten jest orientacyjny, nie wiąże Zamawiającego i nie jest podstawą jakichkolwiek roszczeń dla 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego”.
14. Zmienia się treść § 4 ust 3 projektu umowy rozdz. 5 SIWZ, który otrzymuje nową treść: „Strony 
postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 
terminie 30 dni Wykonawcy po stwierdzeniu prawidłowości wykonania całości przedmiotu umowy, na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych”
15. Dodaje się zapis w treści § 5 ust 3 projektu umowy rozdz. 5 SIWZ wers drugi po zwrocie „bez 
księgowań” zwrot „jako nieprawidłowa”.
16. Dodaje się zapis w treści § 7 ust 1 pkt 1.1 a) projektu umowy rozdz. 5 SIWZ wers drugi:” za każdy 
dzień opóźnienia”.
17. Zastępuje się wyrażenie  w treści § 7 ust 1 pkt 1.1 b) projektu umowy rozdz. 5 SIWZ wers 3 po 
zwrocie w § 5 ust. 1”  „ z winy Wykonawcy” na: „z przyczyn zależnych od Wykonawcy”.
18. Dodaje się zapis w treści § 7 ust 1 pkt 1.2 b) projektu umowy rozdz. 5 SIWZ:”Wykonawcy 
przysługuje uprawnienie do naliczania ustawowych odsetek od zaległej kwoty”.
19. Wykreśla się z treści § 8  projektu umowy rozdz. 5 SIWZ drugi wers wyrażenie”ze zmianami”.
20. Zamienia się wyrażenie z treści opisu przedmiotu zamówienia rozdz.2 pkt 2 SIWZ wers pierwszy oraz
w załączniku do umowy pkt 2 wers pierwszy z „maksymalne” na „średnie”.

…........................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)


