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WYJAŚNIENIE i ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/111/2019/2020 pn. Sukcesywna

dostawa paliw płynnych oraz innych produktów do eksploatacji pojazdów w stacji
dystrybucyjnej do pojazdów będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, realizowany w formie
bezgotówkowego zakupu na stacjach paliw Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz.1843), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako
Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
ZESTAW 1
Pytanie nr 1
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §2 ust. 2 wzoru umowy odnośnie wystawiania faktur na: „Za sprzedane

paliwo Sprzedawca będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1do 15 dnia miesiąca oraz od 16
do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmianę:
➢ w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy, w § 2 ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie:
Było:
„Realizacja zakupu paliw płynnych dokonywana będzie w formie bezgotówkowej za pomocą kart

paliwowych, zabezpieczonych poufnym kodem PIN i wystawionych na numery pojazdów określonych w
Załączniku nr 1 do Umowy, zapewniających monitorowanie zrealizowanych transakcji oraz rozliczenie
kosztów tankowania i sprzedaży Produktów pozapaliwowych w okresach rozliczeniowych obejmujących
dany miesiąc kalendarzowy. Faktura jest wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmuje należność z
tytułu sprzedaży Paliw i Produktów pozapaliwowych dokonanej w tym okresie. Ustalone są miesięczne
okresy rozliczeniowe. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego (ostatni
dzień miesiąca kalendarzowego)”.
Winno być:
„Realizacja zakupu paliw płynnych dokonywana będzie w formie bezgotówkowej za pomocą

kart paliwowych, zabezpieczonych poufnym kodem PIN i wystawionych na numery
rejestracyjne pojazdów określonych w Załączniku nr 3 do Umowy, zapewniających
monitorowanie zrealizowanych transakcji oraz rozliczenie kosztów tankowania i sprzedaży
Produktów pozapaliwowych na podstawie faktur zbiorczych wystawianych dwa razy w
miesiącu: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę
sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy,
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w
zakładce „załączniki”.
Pytanie nr 2
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §2 ust. 4 wzoru umowy poprzez wydłużenie terminu dostarczania
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elektronicznych kart paliwowych z 1 dnia od podpisania umowy na termin: do 10 dni roboczych od dnia
przesłania Wykonawcy wypełnionego zamówienia na elektroniczne karty paliwowe.
Wykonawca nie jest w stanie przesłać kart w terminie 1 dnia, gdyż nie ma możliwości tak szybkiego
wyrobienia a tym bardziej dostarczenia kart.
Również prosimy o modyfikację zapisu §2 ust.6 poprzez wydłużenie termin wyrabiania kart z 7 dni na 10 dni
roboczych.
1.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostarczenia
elektronicznych kart paliwowych od daty podpisania umowy i pozostawia zapis bez zmian,
zobowiązujący Wykonawcę w terminie 1 dnia roboczego od dnia podpisania Umowy do
przekazania Zamawiającemu bezpłatnie 5 sztuk kart paliwowych.
Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę:
➢ w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy, w § 2 ust. 6, który otrzymuje nowe brzmienie:
Było:

„Karty paliwowe wymienione zgodnie z ust. 5 powyżej wystawia na swój koszt Wykonawca i dostarcza
Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty wpływu uzasadnionego wniosku Zamawiającego do
Wykonawcy. Wnioski, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być składane w formie pisemnej lub za
pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, do której dostęp Wykonawca umożliwi
Zamawiającemu w ramach umówionego wynagrodzenia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.”

Winno być:

„Karty paliwowe wymienione zgodnie z ust. 5 powyżej wystawia na swój koszt Wykonawca i
dostarcza Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych od daty wpływu uzasadnionego
wniosku Zamawiającego do Wykonawcy. Wnioski, o których mowa w zdaniu poprzednim
mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny
internetowej, do której dostęp Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w ramach
umówionego wynagrodzenia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.”

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy,
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w
zakładce „załączniki”.
Pytanie nr 3
Prosimy o usunięcie zapisu §2 ust. 5 wzoru umowy: „Termin ważności kart paliwowych ustala się na okres 24
m-cy od daty zawarcia Umowy”.
Wykonawca informuje, że ma określony jeden termin czasowy na ważność kart, nie dostosowując go do
umowy z danym Zamawiającym. Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu tankowanie przy użyciu kart przez
cały okres obowiązywania umowy, natomiast data ważności karty nie powinna mieć znaczenia dla
Zamawiającego, gdyż nie ejst ona indywidualnie wyrabiana do umowy.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmianę:
➢ w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy, w § 2 ust. 5, który otrzymuje nowe brzmienie:
Było:

„Termin ważności kart paliwowych ustala się na okres 24 m-cy od daty zawarcia Umowy. Dopuszcza się
możliwość wymiany kart paliwowych w okresie obowiązywania Umowy. Wymiana kart paliwowych
dokonana będzie na uzasadniony wniosek Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmiany danych
mających wpływ na użycie kart paliwowych, utraty karty paliwowej lub jej zniszczenia, a także w
przypadku uszkodzenia karty powodującego niemożność jej użycia na koszt Wykonawcy.”

Winno być:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty paliwowe, o których mowa w ust. 4 powyżej
aktywne przez okres obowiązywania umowy, czyli 24 miesiące od daty zawarcia Umowy.
Dopuszcza się możliwość wymiany kart paliwowych w okresie obowiązywania Umowy.
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Wymiana kart paliwowych dokonana będzie na uzasadniony wniosek Zamawiającego, w
szczególności w przypadku zmiany danych mających wpływ na użycie kart paliwowych,
utraty karty paliwowej lub jej zniszczenia, a także w przypadku uszkodzenia karty
powodującego niemożność jej użycia na koszt Wykonawcy.”
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy,
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w
zakładce „załączniki”.
Pytanie nr 4
Prosimy o dopisanie do §2 ust. 8 wzoru umowy możliwości zgłoszenia utraty karty pod wskazany nr
telefonu oraz adres email.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmianę:
➢ w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy, w § 2 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie:
Było:
„ Zawiadomienia, o których mowa w ust. 7 będą przyjmowane przez Wykonawcę 7 dni w tygodniu przez całą

dobę pod numerem telefonu: …………………...”
Winno być:

„Zawiadomienia, o których mowa w ust. 7 będą przyjmowane przez Wykonawcę 7 dni w tygodniu
przez całą dobę pod numerem telefonu: …………………... oraz drogą elektroniczną (e-mail)
……………………”
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy,
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w
zakładce „załączniki”.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia faktury
VAT ? (§3 ust. 4 wzoru umowy) ?
W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia
faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiającego. Termin liczony od dnia wystawienia faktury jest terminem konkretnym i jasnym dla obu stron,
co wyklucza wystawianie do każdej faktury noty korygującej do terminu zapłaty.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody
Ponadto prosimy o modyfikację informacji zawartych w załączniku do faktury na:

Zbiorczy raport z dokonanych transakcji bezgotówkowych w okresie za jaki wystawiona będzie faktura będzie
zawierał następujące dane:
• nazwy zakupionych produktów,
• numery kart flotowych, na które dokonano zakupów,
• numery rejestracyjne pojazdów,
• numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje,
• daty transakcji,
• ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług,
• wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług),
• ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług ,
• wartość poszczególnych transakcji brutto i ich sumę,
• stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient wymaga od swoich kierowców
podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych)”.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zmianę informacji zawartych w załączniku do faktury
zgodnie z propozycją Wykonawcy, ale nie wymaga proponowanych zmian.
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Pytanie nr 6
Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §3 ust. 13. System nie przypisuje takich danych, a Zamawiający może
opisywać swoje faktury.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapis w §3 ust. 13 bez zmian. Jednocześnie Zamawiający
dopuszcza możliwość dołączenia do faktury załącznik zawierający informacje o numerze Umowy
przetargowej, której dotyczą oraz numer rejestrowy BDO (Bazy Danych Odpadów) Wykonawcy.
Pytanie nr 7
Wykonawca prosi o dopisanie do §3 wzoru umowy zapisu: „Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w

terminie, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do
niezwłocznego uregulowania należności. Niezależnie od powyższego, w sytuacji określonej w zdaniu
poprzednim, Wykonawca ma prawo zablokować wszystkie Karty Flotowe Zamawiającego, aż do momentu
zapłaty zaległości. Do czasu uregulowania należności Karty Flotowe będą umieszczone na liście kart
zablokowanych i skuteczne posługiwanie się nimi nie będzie możliwe. Odblokowanie Kart Flotowych nastąpi w
ciągu 24 godzin od dnia otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia dokonania zapłaty zaległych należności. "
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu §4 ust. 1-2 wzoru umowy na: „Wykonawca

odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych
szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa,
przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda
decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga
zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw,
Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania
roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi
rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na
drodze sądowej”.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów proponowanych przez
Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę:
➢ w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy, w § 4 ust. 1 ppkt 3 i 4, który otrzymuje nowe
brzmienie:
Było:
„3)w terminie do 10 dni od otrzymania reklamacji Wykonawca na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-

mail: ……………….. informuję Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji uzasadniając swoje stanowisko,
4) jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania wyjaśnień
od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie
do 7 dni od dnia uzyskania tych informacji,.”
Winno być:

„3) w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji Wykonawca na piśmie lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: ……………….. informuję Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia
reklamacji uzasadniając swoje stanowisko,
4) jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności
uzyskania wyjaśnień od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy
reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie do 14 dni od dnia uzyskania tych informacji”
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy,
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w
zakładce „załączniki”.
Pytanie nr 9
W celu zachowania traktowania równości obu stron, prosimy o dodanie zapisu do §4 ust. 3 wzoru
umowy: „W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania z przyczyn leżących

wyłącznie po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy tytułem kary umownej kwotę stanowiącą 20 %
wartości brutto przedmiotu umowy”.

4

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 10
Prosimy o dopisanie dodatkowo do §4 wzoru umowy zapisu: „Za przyczyny za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń losowych (np. brak prądu), modernizacji stacji, dostaw
paliwa na stację, awarii systemu obsługi. Wykonawca daje możliwość zatankowania na kolejnej najbliższej stacji
niezależnie od zakresu km. Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu kar finansowych”.
➢

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmianę:
w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy, w § 4, poprzez dodanie ust. 11, który otrzymuje
brzmienie:

„Przyczyny, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uznaje się zdarzeń losowych (np.
brak prądu), modernizacji stacji, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi. Wykonawca
daje możliwość zatankowania na kolejnej najbliższej stacji niezależnie od zakresu km. Wykonawca
nie będzie ponosił z tego tytułu kar finansowych.”
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy,
który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w
zakładce „załączniki”.
Pytanie nr 11
Wykonawca prosi o dopisanie do §6 wzoru umowy zapisu: „Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze

skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden
miesiąc”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12
W odniesieniu do powyższych pytań do wzoru umowy, prosimy o adekwatną modyfikację zapisów OPZ,
zapisów SIWZ jak też wzoru umowy.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający w odniesieniu do udzielonych odpowiedzi adekwatnie naniósł zmiany
w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, w poprawionym Załączniku
nr 4 do SIWZ – Projekt umowy oraz w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ Oświadczenie
Wykonawcy dotyczące cen paliw, które zostały zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.
Pytanie nr 13
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację oświadczenia o cenach poprzez zmianę daty podania cen na 1
wybrany dzień przez Zamawiającego. Wykonawca informuje, że jest to tylko szacunek do obliczenia wartości
oferty, a ceny ulegają zmianom niekiedy codziennie na stacjach paliw. Zbadanie cen paliw w tak długim czasie z
wybranych dni przez Zamawiającego wymaga określonego czasu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmianę”
➢ w Załączniku nr 5 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące cen paliw, poprzez
zmniejszenie ilości dat wskazania cen paliw w oferowanej stacji paliw Wykonawcy w
Szczecinie z 20 dni do 5 dni roboczych, a tym samym średnią cenę detaliczną 1 litra paliwa
należy obliczyć sumując ceny z poszczególnych dni roboczych od 13 do 17.01.2020 r., a
otrzymaną sumę podzielić przez 5.
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ – Oświadczenie
Wykonawcy dotyczące cen paliw, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

➢

Jednocześnie, Zamawiający wprowadza zmianę:
w Załączniku nr 1 do SIWZ Opisu przedmiotu zamówienia pkt IV ppkt 1, który otrzymuje nowe
brzmienie:
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Było:

„1. Zamawiający na moment wszczęcia niniejszego postępowania dysponuje:
- 2 ambulansami Renault Trafic,
- 1 ambulansem Renault Master,
- 1 pojazdem sanitarnym Ford Transit,
- 1 pojazdem dostawczym Ford Transit.
Wymienione powyżej pojazdy posiadają silniki diesla. Jednakże nie stanowią ostatecznej
Zamawiającego, dlatego ich ilość, typ oraz rodzaj dedykowanego im paliwa może ulec zmianie.”

floty

Winno być:

„1. Zamawiający na moment wszczęcia niniejszego postępowania dysponuje:
- 2 ambulansami Renault Trafic,
- 1 ambulansem Renault Master,
- 1 pojazdem sanitarnym Ford Transit,
- 1 pojazdem dostawczym Ford Transit.
Wymienione powyżej pojazdy posiadają silniki diesla. Jednakże nie stanowią ostatecznej floty
Zamawiającego, dlatego ich ilość może ulec zmianie.”
w Załączniku nr 1 do SIWZ Opisu przedmiotu zamówienia pkt V ppkt 1, który otrzymuje nowe
brzmienie:
Było:

➢

„Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji na podstawie kart
elektronicznych, zapewnić pełną dokumentację każdej transakcji, co będzie podstawą do wystawienia zbiorczej
faktury VAT za każdy miesiąc. Faktura winna zawierać poniższe dane:
- datę tankowania,
- miejsce tankowania ( miejscowość),
- numer rejestracyjny pojazdu,
- rodzaj zakupionego paliwa,
- ilość zakupionego paliwa,
- cenę jednostkową paliwa netto i brutto,
- wartość końcową netto i brutto.”
Winno być:

„Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji na
podstawie kart elektronicznych, zapewnić pełną dokumentację każdej transakcji, co będzie
podstawą do wystawienia zbiorczej faktury VAT za okres rozliczeniowy w danym miesiącu
obejmujący okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia
miesiąca”
➢

w Załączniku nr 1 do SIWZ Opisu przedmiotu zamówienia pkt V ppkt 2, został wydzielony z
ppkt 1 i otrzymuje brzmienie:

„2. Faktura winna zawierać poniższe dane:
- datę tankowania,
- miejsce tankowania ( miejscowość),
- numer rejestracyjny pojazdu,
- rodzaj zakupionego paliwa,
- ilość zakupionego paliwa,
- cenę jednostkową paliwa netto i brutto,
- wartość końcową netto i brutto.”

w Załączniku nr 1 do SIWZ Opisu przedmiotu zamówienia pkt VI ppkt 1, który otrzymuje nowe
brzmienie:
Było:

➢

„1. Wykonawca w terminie do 4 dni od podpisania umowy doręczy Zamawiającemu karty paliwowe pojazdu, z
zastrzeżeniem, iż jedna karta paliwowa dedykowana będzie jednemu, konkretnemu pojazdowi Zamawiającego.”
Winno być:

„1.Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego od podpisania umowy doręczy Zamawiającemu
karty paliwowe pojazdu, z zastrzeżeniem, iż jedna karta paliwowa dedykowana będzie
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jednemu, konkretnemu pojazdowi Zamawiającego.”
w Załączniku nr 1 do SIWZ Opisu przedmiotu zamówienia pkt VIII ppkt 9, który otrzymuje
nowe brzmienie:
Było:

➢

„9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o cenach detalicznych paliw w
oferowanej stacji paliw w dniach określonych we wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej
SIWZ.”
Winno być:

„9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o cenach detalicznych
paliw w oferowanej stacji paliw w dniach określonych we wzorze oświadczenia stanowiącym
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
➢ w Załączniku nr 2A do SIWZ
otrzymuje nowe brzmienie:
Było:

Wzór formularza asortymentowo-cenowego, zapis pod tabelą

„* Średnia cena detaliczna brutto sprzedaży 1 litra w zł wykazana w załączniku
detaliczna brutto za 1 litr produktu pozapaliwowego w zł”

nr 6 do SIWZ lub cena

Winno być:

„* Średnia cena detaliczna brutto sprzedaży 1 litra w zł wykazana w załączniku nr 5 do SIWZ lub
cena detaliczna brutto za 1 litr produktu pozapaliwowego w zł”
w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy, w § 6 ust. 1 pkt 2), który otrzymuje nowe
brzmienie:
Było:
„ 2) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi,”
Winno być:

➢

„2) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi,
w tym wygaśnięcie i/lub utrata koncesji na sprzedaż Paliwa”

w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy, w § 7 ust. 2 pkt 3), który otrzymuje nowe
brzmienie:
Było:
„ 3) zmianę Pojazdów Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy”
Winno być:

➢

„3)
➢

zmianę Pojazdów Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy,”

w Załączniku nr 4 do SIWZ Projekt umowy - Załączniki, poprzez dodanie Załącznika nr 3 do
Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 3 – Wykaz pojazdów Zamawiającego wraz z numerami rejestracyjnymi

Powyższe zmiany zostały naniesione poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia, w poprawionym Załączniku nr 2A do SIWZ – Wzór formularza asortymentowocenowego oraz w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, które zostały
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce
„załączniki”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Szczecinie

Małgorzata Usielska
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