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ZMIANA

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W  nawiązaniu  do  przetargu  nieograniczonego  na  sukcesywne  dostawy  oleju 
napędowego,  CPV  09134100,  ogłoszonego  przez  Przedsiębiorstwo  Komunikacji 
Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
z dnia 10 marca 2015 r., Nr  2015/S 048-084156, Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia  
10 marca 2015 r., Nr 51926-2015) oraz udzieleniem wyjaśnienia w związku z zapytaniem 
dotyczącym  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożonym przez  jednego  
z oferentów w piśmie, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 16 marca 2015 r., działając 
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.:  Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)  zamawiający postanawia o dokonaniu 
następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pkt XIV SIWZ otrzymuje brzmienie:

„XIV.  Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  
po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego

1. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do zamawiającego 
kopię  dowodu  wniesienia  do  właściwego  dla  wykonawcy  Urzędu  Skarbowego  kaucji 
gwarancyjnej, o której mowa w Dziale Xa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Wysokość 
kaucji nie może być niższa niż określona w art. 105a ust. 3 pkt 3 ppkt b ww. ustawy  
o podatku od towarów i usług. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania kaucji 
w określonej w art. 105a ust. 3 pkt 3 ppkt b wysokości przez cały czas trwania umowy.

2. W  przypadku  braku  wniesienia  kaucji,  o  której  mowa  w  ust.  1,  wykonawca  przed 
zawarciem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia zamawiającemu kopii opłaconej 
polisy ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej,  obejmującej  swym zakresem szkody 
wyrządzone zamawiającemu w związku z zaległościami podatkowymi za dostarczone do 
Zamawiającego paliwo na zasadach określonych w art. 105a ww. ustawy o podatku od 
towarów i usług. Jeżeli polisa opłacana będzie w ratach, wykonawca zobowiązany będzie 
do  sukcesywnego  dostarczania  do  zamawiającego  kopii  dowodów  wnoszenia 
poszczególnych  składek polisy (odpowiedni  zapis zostanie  zamieszczony w umowie).  
W  polisie  należy  wyraźnie  wskazać,  że  obejmuje  one  swoją  ochroną  zawartą  
z zamawiającym umowę.”

2. W pkt XVI SIWZ, w § 2 wzoru umowy ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  każdorazowo świadectwo  jakości  wystawione 
przez producenta lub przez bazę paliw – dla każdej cząstkowej dostawy Produktu.”


