
Znak sprawy: 2/GZKlD/17 	 Sochocin, dn. 10.05.2017 r. 

Gminny Zakfad Komunalny w Sochocinie Sp. Z 0 .0. 

ul. 	Zeromskiego 21 
09-110 Sochocin 

Do wszystkich Wykonawc6w 

Dotyczy: postf2Powanie 0 udzielenie zamowienia publicznego w przetargu nieograniczonym pod 
nazwq "Zakup w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. paliw ptynnych, tj. 500 
I benzyny bezotowiowej Pb95 i 40.000 I oleju nap~dowego" prowadzone zgodnie z 
Regulaminem wewnf2trznym udzielania zamowieri sektorowych przez Gminny Zaklad 
Komunalny w Sochocinie Sp. z 0.0. zatwierdzony Zarzqdzeniem Nr 2/2017 Zarzqdu Spolki, z 
dnia 10 kwietnia 2017 r. 

Ozialajqc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowieri publicznych 
(Oz. U. z 2015 r , poz. 2164 z poz. zm.), modyfikujf2 tresc Specyfikacji Istotnych Warunkow 
Zamowienia. Zakres modyfikacji jest nastf2pujqcy: 

1. 	 Ookonuje sif2 zmiany zapisow punktu 12 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, w ten 
sposob, ze 
- ust. 1 podpunkt a otrzymuje nastf2pujqce brzmienie: 

Wpisac cen~ 1 litra benzyny bezolowiowej Pb95 zgodnie z potwierdzeniem ceny benzyny 
bezolowiowej Pb95 na stacji paliw Wykonawcy z/oka/izowanej na terenie gminy Sochocin (w 
od/eglosci nie wi~kszej nit 5 km od siedziby Zamawiajqcego) z dnia 9 maja 2017 r. 

- ust. 1 podpunkt b otrzymuje nastf2pujqce brzmienie: 

Wpisac cen~ 1 /itra o/eju nap~dowego zgodnie z potwierdzeniem ceny o/eju nap~dowego na 
stacji pa/iw Wykonawcy z/oka/izowanej na terenie gminy Sochocin (w od/eglosci nie wi~kszej 
nit 5 km od siedziby Zamawiajqcego) z dnia 9 maja 2017 r. 

- ust. 4 otrzymuje nastf2pujqce brzmienie: 

Zamawiajqcy tqda zalqczenia do oferty potwierdzenia ceny sprzedawanej benzyny 
bezolowiowej Pb95 i o/eju nap~dowego na stacji pa/iw Wykonawcy z/okalizowanej na terenie 
gminy Sochocin (w od/eglosci nie wi~kszej nit 5 km od siedziby Zamawiajqcego) z dnia 9 
maja 2017r. w postaci paragon6w fiska/nych (potwierdzonych za zgodnosc z oryginalem). 

2 	 Ookonuje sif2 zmiany zapisow Zalqcznika nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne, w 
ten sposob, ze: 

- §2 ust3 otrzymuje nastf2pujqce brzmienie: 

Wartosc umowy stanowi cena 500 /itr6w benzyny bezolowiowej i 40.000 /itr6w o/eju 
nap~dowego, wedlug cen jednostkowych brutto obowiqzujqcych na stacjach pa/iw 
Wykonawcy w dniu 9 maja 2017 r., z uwzg/~dnieniem upustu, 0 kt6rym mowa w ust. 2, wynosi 
brutto: ... zl (slownie: ... zlotych). 

Posl~powanie n r 2/GZKfD/17 
Nazwa posl~powania .,Zakup r.. okresie od 1 czerwca 2017 r do 31 maja 2018 r. palil' p/ynnych, Ii 500 I benzyny bezolol"iol' ej Pb95 i 40.000 I 
oleju napftdoL ego" 



W pozostalym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia pozostaje niezmieniona, 

Trese modyfikacji SIWZ jest dost~pna na stronie internetowej wwwzakladsochoci!1.Q! (zakladka 
"Przetargi") 
- zmodyfikowany SIWZ 
- zmodyfikowany zalqcznik nr 5 do SIWZ 

Modyfikacja nie powoduje zmiany tresci ogloszenia 0 zam6wieniu, nie powoduje zmiany terminu 
skladania ofert 
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PostE;powanie nr 2/GZK/D/17 
Nazwa poslE;powania: "Zakup W okresie od 1 czerwca 2017 ( do 31 maja 2018 r, paliw plynnych. Ii 500 I benzyny bezolo \ I 'iowej Pb95 i 40,000 I 
ole}u napftdo\vego" 


