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Znak sprawy: 2/GZK/D/17      Sochocin, dn. 15.05.2017 r. 

 

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 21 

09-110 Sochocin 

 

 

 

        Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym pod 

nazwą „Zakup w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. paliw płynnych, tj. 500 

l benzyny bezołowiowej Pb95 i 40.000 l oleju napędowego” prowadzone zgodnie z 

Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez Gminny Zakład 

Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2017 Zarządu Spółki, z 

dnia 10 kwietnia 2017 r. 

 

Działając zgodnie z  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004  r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.), modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Zakres modyfikacji jest następujący: 

1. Dokonuje się modyfikacji zapisów załącznika nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

w ten sposób, że 

 

- dodaje się punkt 4: 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej 

przy użyciu kart paliwowych  i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni 

roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu 

umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, 

zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za 

karty: 

*    0 zł netto za kartę nową, 

* do 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany 

dotychczasowych danych etc.),  

*   w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego - koszt karty nie większy niż 30 zł netto. 

 

- punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

Najbliższe punkty, w których będzie można dokonać tankowania nie mogą znajdować się w 
odległości większej niż 5km od siedziby Zamawiającego. Odległość ta liczona jest podczas 
jazdy samochodem, najkrótszą droga publiczną. 
W przypadku modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji paliw, Zamawiający 
dopuszcza możliwość czasowej zmiany stacji paliw pod warunkiem pokrycia przez 
Wykonawcę kosztów dojazdu Zamawiającego do stacji położonej w odległości większej niż 5 
km od siedziby Zamawiającego.   
Wysokość rekompensaty ustala się w wysokości 10 groszy brutto na litr paliwa (olej 
napędowy, benzyna Pb95) na każde 10 km  powyżej piątego kilometra od siedziby 
Zamawiającego. 
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2. Dokonuje się modyfikacji zapisów załącznika nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  
w ten sposób, że 
 
- §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca udziela Zamawiającemu stałego upustu cenowego w wysokości: 
- ………groszy brutto na litr benzyny bezołowiowej Pb95  
- ………groszy brutto na litr oleju napędowego 
 
 
- §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Zakup w/w paliw płynnych przez Zamawiającego będzie realizowany sukcesywnie na stacjach 

benzynowych Wykonawcy poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego lub tankowanie 

kanistrów przez osoby uprawnione do odbioru paliwa w imieniu Zamawiającego, zgodnie z 

listami, o których mowa w ust. 2 lub na podstawie bezgotówkowych kart paliwowych 

wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę 

- §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca jest zobowiązany do wydawania osobom uprawnionym do odbioru paliwa w 

imieniu Zamawiającego potwierdzenia określającego: 

-  imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru paliwa w imieniu Zamawiającego lub numer 

karty paliwowej,  

-  ilości i rodzaju paliwa  

-  wartości tankowanego paliwa 

-  numeru rejestracyjnego pojazdu. 

- §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na podstawie miesięcznych faktur wystawionych 

przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, których termin płatności 

będzie wynosił 28 dni od dnia doręczenia. 

- §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca gwarantuje właściwą jakość dostarczonego paliwa tj. zgodnie z wymogami 

jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 

r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z  2015 roku, poz. 1680). 

- §6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia, że paliwa płynne będące 

przedmiotem niniejszej umowy nie są zgodne z normami ich wytwarzania bądź z przedmiotem 

niniejszej umowy po uprzednim uwzględnieniu przez Wykonawcę reklamacji złożonej przez 

Zamawiającego. 

- §6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od 

obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być 

złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: ………..@......................, 

która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz 

żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin 

na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W 

przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w 

szczególności uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy 
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reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania 

reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego 

szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). 

Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych 

przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie 

zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej. 

 

 

3. Dokonuje się modyfikacji zapisów załącznika numer 1 do SIWZ– Formularz ofertowy w ten 

sposób, że po słowie „groszy” dodaje się słowo „brutto” tak, aby wskazany upust był upustem 

brutto w zł/ 1 litr 

 
 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

Treść modyfikacji SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.zaklad.sochocin.pl (zakładka 

„Przetargi”)  

- zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ  

- zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ- zmiana nr 2 

- zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ 

Modyfikacja nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, nie powoduje zmiany terminu 

składania ofert. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego 
 

 

http://www.zaklad.sochocin.pl/

