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ZMIANA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z obwieszczeniem o przetargu nieograniczonym  o szacunkowej wartości 
zamówienia  przekraczającej  równowartość  kwoty  443.000  EURO,  wysłanym  przez 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. w dniu 
27 lutego 2019 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (opublikowanym: 
Dz.U./S  S43  01/03/2019  99183-2019-PL) oraz  udzieleniem  w  dniu  7  marca  2019  r. 
wyjaśnienia  w związku  z  zapytaniem dotyczącym  treści  SIWZ złożonym przez  jednego  
z oferentów w piśmie, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 5 marca 2019 r., działając na 
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986,  z  późn.  zm.)  zamawiający  postanawia  o  dokonaniu 
następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W cz. XV SIWZ ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zaleca  się  wykonawcy  wniesienie,  nie  później  niż  w  dniu  zawarcia  umowy,  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 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), w wysokości nie 
niższej niż określona w art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. b tej ustawy, a także do utrzymywania 
kaucji w tej wysokości przez cały okres obowiązywania umowy.
Brak  zastosowania  się  do  powyższego  zalecenia  przez  wykonawcę  skutkować  będzie 
dokonywaniem przez zamawiającego płatności wynikających z umowy wyłącznie przy 
zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (Dział IX Rozdział 1a ww. ustawy).

2. W cz. XVII SIWZ ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wniesienie kaucji gwarancyjnej, o której mowa w cz. XV ust. 7, będzie systematycznie 
weryfikowane przez zamawiającego poprzez wgląd do Wykazu podmiotów dokonujących  
dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów 
i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną, prowadzonego przez Ministra Finansów.”


