Łomża, 28.12.2015

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania pn: Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na
poszczególne części
Sprawa nr: ZDP-4.252.P-13.1073.2015
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz jej załączników:
w załączniku nr 4 do SIWZ tj. Wzorze umowy:
§ 1 ust. 3 brzmiał:
Wielkość udzielonego niezmiennego rabatu podanego w PLN za 1 litr paliwa, od ceny stacji
na dany rodzaj paliwa w okresie objętym umową:
1)
olej napędowy ON
- .............. zł/1 litr (brutto).
2)
etylina Pb95
- ............. zł/1 litr (brutto).
Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9
grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr
221, poz. 1441 ze zm.).
Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla
stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i
produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.).

§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Wielkość udzielonego niezmiennego rabatu podanego w PLN za 1 litr paliwa, od ceny
detalicznej brutto obowiązującej na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji
transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości:
1) olej napędowy ON
- .............. zł/1 litr
2) 2) etylina Pb95
- ............. zł/1 litr
Na paliwa (od ceny brutto).
Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9
października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 23
października 2015 roku, poz. 1680).”

Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla
stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i
produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.).
§ 6 ust. 1 brzmiał:
Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie opłacona na podstawie faktury,
wystawionej na koniec każdego miesiąca lub w rozliczeniu tygodniowym przez
WYKONAWCĘ, w ciągu 21 dni od daty otrzymania jej przez ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie opłacona na podstawie faktury,
wystawionej na koniec każdego miesiąca lub w rozliczeniu tygodniowym lub okresie
rozliczeniowym trwającym od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego
dnia miesiąca kalendarzowego, przez WYKONAWCĘ, w ciągu 21 dni od daty otrzymania jej
przez ZAMAWIAJĄCEGO.”
w § 6 dodaje się ust. 5 tj:
„5.Termin wydania magnetycznej karty paliwowej wynosi do 7 dni roboczych od przedłożenia
wniosku/zamówienia na kartę przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia
wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty lub zamówienia nowej kart.”
oraz ust. 6. tj:
„6.W przypadku konieczności wymiany karty magnetycznej (na skutek zgubienia, kradzieży,
zmiany dotychczasowych danych itp.) opłata za kartę wymienioną wynosi ………….zł brutto
za 1 szt.”
w załączniku nr 1 tj. Formularzu oferty
zapis w rubryce (dla każdej z części) kolumna nr 7 brzmiał:
Oferowana cena jedn. brutto na dzień 22.12.2014r
zapis w rubryce (dla każdej z części) kolumna nr 7 otrzymuje brzmienie:
Oferowana cena jedn. brutto na dzień 28.12.2015r

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

pkt. VI Przedmiot zamówienia, ust. 3 brzmiał:
Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV: 09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa

09.13.41.00-8 Olej napędowy

Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9
grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr
221, poz. 1441 ze zm.).
Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla
stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i
produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.).
Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym,
obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone
przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp).

pkt. VI Przedmiot zamówienia, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV: 09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa
09.13.41.00-8 Olej napędowy
Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9
października 2015r. r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 23
października 2015 roku, poz. 1680).
Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla
stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i
produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.)
Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym,
obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone
przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp).

pkt. XI Termin związania ofertą, ust. 1 brzmiał:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia 31.12.2015 r. od godziny 10 00.
pkt. XI Termin związania ofertą, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia 04.01.2016r. od godziny 10 00.”
pkt. XII Opis sposobu przygotowania oferty, ust. 7 brzmiał:
Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie, która:
- będzie zaadresowana na adres zamawiającego :
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, 18 - 400 Łomża, ul. Poligonowa 30
- będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na zakup paliw”
- z dopiskiem: „ Nie otwierać przed 31.12.2015r.”
pkt. XII. Opis sposobu przygotowania oferty, ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie, która:
- będzie zaadresowana na adres zamawiającego :
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, 18 - 400 Łomża, ul. Poligonowa 30
- będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na zakup paliw”
- z dopiskiem: „ Nie otwierać przed 04.01.2016r.”
pkt. XIII Miejsce i termin składania ofert, ust. 2 brzmiał:
Termin składania ofert upływa dnia 31.12.2015r. o godz. 10 00.
pkt. XIII Miejsce i termin składania ofert, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa dnia 04.01.2016r. o godz. 10 00”
pkt. XIV Miejsce i termin otwarcia ofert, ust. 2. brzmiał:
Zamawiający otworzy oferty w swojej siedzibie tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży,
ul. Poligonowa 30, pok. nr 1 w dniu 31.12.2015r. o godz. 10:15.
Pkt. XIV Miejsce i termin otwarcia ofert, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający otworzy oferty w swojej siedzibie tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w
Łomży, ul. Poligonowa 30, pok. nr 1 w dniu 01.04.2016r. o godz. 10:15.”
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników pozostają
bez zmian. Zamawiający informuje, że wprowadził w/w zmiany do SIWZ oraz jej załączników
a zaktualizowane dokumenty zastąpiły dotychczasowe i zostały zamieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego. Wprowadzone zmiany prowadzą do zmiany w treści
ogłoszenia o zamówieniu w związku z tym zastosowanie ma art. 38 ust 4a ustawy.

