Stalowa Wola, dnia 04.10.2018r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38, ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579)
Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujących punktach:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zmiana treści punktu 3.5.9 oraz 11.2,tj.
„pkt 3.5.9. Wielkość jednorazowej dostawy zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego i będzie
określana każdorazowo z zamówieniu. Zamawiający przewiduje możliwość dostawy paliw tą samą
cysterną do obu stacji paliw Zamawiającego - Obiektów od I do II.”
„pkt 11.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.10.2018r. do godz. 12:00.”

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ „WZÓR UMOWY”
zmiana treści w § 4 ust 5, § 4 ust 9, § 7 ust 4 oraz dodanie w § 4 ust 15, tj.
„§ 4 ust 5 Ceny określone w ust. 2, 3 i 4 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym odsetki ustawowe pomiędzy 30 a 60 – dniowym terminem płatności zgodnie z
art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z
2016r., poz. 684). Tym samym strony rezygnują z naliczania odsetek ustawowych za okres pomiędzy
30 a 60 – dniem od daty wystawienia faktury.”
„§ 4 ust 9 Zapłata wynagrodzenia, za każdą zrealizowaną dostawę nastąpi w terminie 60 dni od
daty doręczenia faktury.”
„§ 7 ust 4 Zamawiający może naliczyć kary umowne, o których mowa w ust. 2, pkt 1a) i 1b)
niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od umowy z powodu tych samych okoliczności,
które były podstawą naliczenia kar i niezależnie od naliczenia kary, o której mowa w ust. 2, pkt 1c).”
„§ 4 ust 15 Dostawca zobowiązuje się, iż nie będzie na drodze sądowej dochodził od
Zamawiającego ewentualnego roszczenia o zapłatę odsetek, o których mowa w art 5 ustawy z dnia 8
marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016r., poz. 684)."

W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nową treść
SIWZ oraz Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
pozostają bez zmian.
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.

