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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  18  marca  2019  r. 
wyjaśnienia  w związku  z  zapytaniem dotyczącym  treści  SIWZ złożonym przez  jednego  
z oferentów w piśmie, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 15 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 Załączniku nr 2 do SIWZ, w § 1 wzoru umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca  sprzedaje,  a  Zamawiający  sukcesywnie  nabywa  paliwo  przeznaczone  do 
silników  wysokoprężnych  z  zapłonem  samoczynnym,  kod  CPV  09134100  –  olej 
napędowy (kod nomenklatury scalonej CN  2710 19 43, 2710 20 11),  zgodne z PN-EN 
590+A1:2017-06: Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania 
i metody badań, spełniające wymagania jakościowe „Oleju napędowego standardowego” 
o parametrach określonych w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z  dnia  9 października  2015 r.  w sprawie wymagań  jakościowych  dla  paliw ciekłych  
(Dz.  U. poz.  1680) odpowiednich do pory roku i  panujących warunków termicznych  
w zakresie temperatury mętnienia i temperatury zablokowania zimnego filtru, zwane dalej 
„Olejem  napędowym”,  w  ilości  1.650  m3 (jeden  milion  sześćset  pięćdziesiąt  tysięcy 
litrów).  „Olej  napędowy o polepszonych właściwościach  niskotemperaturowych”  może 
być dostarczony wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego na ten gatunek paliwa.”

2. W Załączniku nr 2 do SIWZ, w § 3 wzoru umowy po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Cena  dostarczonego  „oleju  napędowego  o  polepszonych  właściwościach 
niskotemperaturowych” zostanie  wyznaczona w oparciu o cenę hurtową producenta dla 
tego produktu.”

Jednocześnie Zamawiający z własnej inicjatywy dokonuje następującej zmiany SIWZ:

- w cz. VIII ust. 4 wyrazy „Identyfikator w ePUAP: PKSOW” zastępuje się wyrazami 
„Identyfikator w ePUAP: PKSOWP”.


