
                   Kołobrzeg, dnia 27.12.2019 r. 

SU.252.9.2019.IV 

 

Do wszystkich Wykonawców   

  

  

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zakup paliw płynnych – benzyny 

bezołowiowej oraz oleju napędowego do środków transportowych i sprzętu Zamawiającego” 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, iż dokonał modyfikacji treści 

Specyfikacji Istanych Warunków Zamówienia: 

 

 

Miejsca w których znajduje się zmieniany tekst: 

 

 Rozdział I, Forma oferty, pkt. 11 

 

BYŁO: 

11. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie                

z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Powiat Kołobrzeski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu 

ul. Gryfitów 8 

78-100 Kołobrzeg 

Nie otwierać przed dniem 30.12.2019 r., godzina 11:15 

 

Przetarg nieograniczony, oferta na: 

 

„Zakup paliw płynnych – benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do środków 

transportowych i sprzętu Zamawiającego” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JEST: 
 

11. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie                

z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Opracowała: Paulina Łysoń 

Sekcja Utrzymaniowa ZDP w Kołobrzegu 

 

 

Powiat Kołobrzeski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu 

ul. Gryfitów 8 

78-100 Kołobrzeg 

Nie otwierać przed dniem 07.01.2020  r., godzina 11:15 

 

Przetarg nieograniczony, oferta na: 

 

„Zakup paliw płynnych – benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do środków 

transportowych i sprzętu Zamawiającego” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Rozdział X, Sposób obliczenia ceny oferty, pkt. 5 

 

BYŁO: 

5. Cena jednostkowa brutto przed uwzględnieniem upustu wskazana w ofercie za 1 litr 

danego rodzaju paliwa, gazu powinna być podana według stawek obowiązujących                 

w punkcie sprzedaży tj. na dzień 24.12.2019 r. 
 

JEST: 

5. Cena jednostkowa brutto przed uwzględnieniem upustu wskazana w ofercie za 1 litr 

danego rodzaju paliwa, gazu powinna być podana według stawek obowiązujących                 

w punkcie sprzedaży tj. na dzień 03.01.2020 r. 
 

 

 

 Rozdział XI, Składanie i otwarcie ofert, pkt 1 i 4 

 

BYŁO: 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 

8, 78-100 Kołobrzeg w terminie do dnia 30.12.2019 r., godzina 11:00. 

 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.12.2019 r., o godz. 11:15 w Zarządzie Dróg 

Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg. Otwarcie ofert jest jawne, 

wykonawcy mogą w nim uczestniczyć. 

 

JEST: 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 

8, 78-100 Kołobrzeg w terminie do dnia 07.01.2020 r., godzina 11:00. 

 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.01.2020 r., o godz. 11:15 w Zarządzie Dróg 

Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg. Otwarcie ofert jest jawne, 

wykonawcy mogą w nim uczestniczyć. 
 

 

 


