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Gliwice, dnia 28.04.2020 r.
Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia
PKM / DT /TM / 1592 / 2020

Dotyczy: postępowania w sprawie: "Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM,
Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2020
Zamawiający – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, działając
w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian
w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ):
____________________
Zmiana 1. W pkt.16 SIWZ, w Art. 7 Ogólnych warunków umowy zostaną dodane pkt. 11 i 12
o treści:
„11. Odbiorca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
12. Dostawca oświadcza, że posiada status / nie posiada statusu * dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.
* niepotrzebne skreślić ”

____________________
Zmiana 2. W pkt.16 SIWZ Zamawiający uzupełni treść Art. 2 ust. 2 Ogólnych warunków
umowy o zapis „z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.
____________________
Zmiana 3. W pkt.16 SIWZ Zamawiający uzupełni treść Art. 3 ust. 1 Ogólnych warunków
umowy o zapis „z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.
____________________
Zmiana 4. Zamawiający wprowadza zmianę w pkt. 4.1.3.2 SIWZ polegającą na wykreśleniu
ostatniego zdania, tj. „Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt
opłacenia musi wynikać z treści dokumentu”.
____________________
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Zmiana 5. Zamawiający wprowadza zmianę w pkt. 7.1 SIWZ polegającą na wykreśleniu
wyrażenia „co najmniej”.
____________________
Zmiana 6. Zamawiający wprowadza zmianę w Formularzu Ofertowym poprzez usunięcie
ostatniego wiersza na pierwszej stronie dotyczącego podania hasła dostępu do pliku JEDZ.
____________________
Zmiana 7. Zamawiający wprowadza zmianę w Art. 4 ust. 2 Ogólnych warunków umowy
i nadaje mu brzmienie:
„W przypadku stwierdzenia, że dostarczany produkt nie spełnia ww. norm, Odbiorca naliczy
Dostawcy karę umowną w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy
ujawniony przypadek. W przypadku gdy wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa
w całości poniesionej szkody, w tym także utraconych korzyści, Odbiorca może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu
cywilnego.”
____________________
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