
Białystok, 30 marca 2017 r.

ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Sukcesywne dostawy oleju napędowego przez okres 2 miesięcy dla spółki
Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

znak postępowania nadany przez zamawiającego:
PKS Nova SA – PT/03/2017/1

Zamawiający niniejszym informuje o zmianach w SIWZ i ogłoszeniu o przetargu na 
Sukcesywne dostawy oleju napędowego przez okres 2 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja 
Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

1. Zamawiający postanawia dokonać zmian SIWZ w ten sposób, że:

1. Pkt  2  w  Rozdziale  III  SIWZ  (Opis  przedmiotu  zamówienia)  otrzymuje  –  zamiast 
dotychczasowego – następujące brzmienie:
„2.  Przewidywane  zapotrzebowanie  oleju  napędowego  w okresie  objętym zamówieniem 
wynosi 520.000,00  litrów.”
2. Pkt 1 podpunkt 1.2. w Rozdziale XII SIWZ (Opis sposobu obliczenia ceny) otrzymuje – 
zamiast dotychczasowego – następujące brzmienie:
„1.2.  Kwotę różnicy wyliczoną zgodnie z podpunktem 1.1. mnoży się przez podaną przez 
Zamawiającego  ilość  litrów  oleju  napędowego  określoną  jako  przewidywane  jego 
zapotrzebowanie w okresie objętym zamówieniem (520.000,00 litrów).”
3. W pkt 1 (w kolumnie ilość paliwa w tabeli) załącznika nr 1 do SIWZ, poz. 1 (Ilość w 
litrach) zamiast dotychczasowej ilości wpisuje się ilość „520.000 l”.
4. § 1 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ otrzymuje - zamiast dotychczasowego - następujące 
brzmienie:
„§  1  ust.  2.  Przewidywane  zapotrzebowanie  oleju  napędowego  w  okresie  objętym 
zamówieniem wynosi: 520.000,00 litrów, przy czym oznaczona w ten sposób ilość paliwa 
stanowi  wartość  szacunkową,  w  związku  z  czym  oznaczenie  jej  na  tym  poziomie  nie 
powoduje  dla  Zamawiającego  żadnych negatywnych  konsekwencji,  w szczególności  nie 
powoduje zmiany ceny w przypadku konieczności zamówienia w okresie objętym umową 
większej lub mniejszej ilości paliwa, a zmiana ilości zamówienia w ten sposób nie wpłynie 
na zmianę warunków umowy.”

2. Zamawiający postanawia dokonać zmiany ogłoszenia o przetargu w ten sposób, że pkt 1 
ogłoszenia  (Wskazanie  przedmiotu  zamówienia)  otrzymuje  –  zamiast  dotychczasowego  – 
następujące brzmienie:

„Przedmiotem  zamówienia  są  dostawy  oleju  napędowego  z  przeznaczeniem  do  tankowania 
pojazdów  dla  Podlaskiej  Komunikacji  Samochodowej  Nova  S.A.  w  Białymstoku  oraz  do 
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odsprzedaży, przez okres 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przewidywane  zapotrzebowanie  oleju  napędowego  w  okresie  objętym  zamówieniem  wynosi 
520.000,00  litrów.”.

3. Zamawiający zamieszcza niniejszą informację na swojej stronie internetowej.

Zamawiający  publikuje  na  swojej  stronie  internetowej  zmodyfikowany  SIWZ  i 
zmodyfikowane załączniki do SIWZ, a mianowicie:
- tekst jednolity aktualnego SIWZ,
- tekst jednolity aktualnego załącznika nr 1 do SIWZ,
- tekst jednolity aktualnego załącznika nr 5 do SIWZ.

Zamawiający publikuje zmodyfikowane ogłoszenie o przetargu na swojej stronie internetowej 
i na swojej tablicy ogłoszeń.
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