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„Gminny Zakład Usług Komunalnych 
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ul. Przemysłowa 4 
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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości poniżej 221 000 EURO na dostawę paliwa (oleju napędowego) do pojazdów 

zamawiającego. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą” – Zamawiający – informuje o 

zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), obejmującej m.in. zmianę 

terminu składania ofert, w następującym zakresie: 

 

1. Postanowienie § 1 ust. 7 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„7. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jedna stacja paliw dedykowana do realizacji 

przedmiotowego zamówienia („stacja nr 1”) znajdowała się w odległości nie dalej niż 15 km od 

siedziby Zamawiającego, liczonej jako długość trasy przejazdu od siedziby Zamawiającego, 83-

050 Kolbudy, ul. Przemysłowa 4, do wskazanej stacji paliw Wykonawcy po drogach publicznych. 

Odległość mierzona trasą – samochodem, wg „Google maps” na stronie internetowej: 

https://www.google.pl/maps.” 

 

2. Postanowienie ust. § 2 8 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„8. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Gminny Zakład 

Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy. Na kopercie należy 

umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „Oferta do przetargu na dostawę paliwa. NIE 

OTWIERAĆ PRZED 07.02.2019r, godz. 10.15.” 

 

3. Postanowienie § 9 ust. 2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2019r. o godz. 10.00. Oferty otrzymane po tym 

terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.” 

 

4. Postanowienie § 10 ust. 2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Oferty zostaną otwarte w dniu 07.02.2019r. o godz. 10.15, w siedzibie „Gminny Zakład Usług 

Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o., 83-050 Kolbudy, ul. Przemysłowa 4”. 

 

5. Postanowienie § 11 pkt. 4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„4) Sposób oceny ofert w kryterium 3 – odległość „stacji nr 1” od siedziby zamawiającego 

Ocenie będzie poddana odległość najbliższej stacji paliw wykonawcy, spełniającej wymogi 

wskazane w § 1 SIWZ („stacji nr 1” ) od siedziby zamawiającego. Odległość mierzona trasą – 

samochodem, wg „Google maps” na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps. Odległość 

ta nie może przekraczać 15 km. 

Punktacja będzie obliczona w następujący sposób: 

https://www.google.pl/maps


 

 

WK3 = (ON/ OR) x 5 

WK3 – suma punktów dla kryterium 3; 

ON – najkrótsza odległość podana w km, dla „stacji nr 1” od siedziby zamawiającego, mierzona 

trasą – samochodem, wg „Google maps” na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps, 

spośród ocenianych ofert, nie większa niż 15 km 

OR – odległość podana w km, dla „stacji nr 1” od siedziby zamawiającego, mierzona trasą – 

samochodem, wg „Google maps” na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps 

w ofercie badanej; nie większa niż 15 km 
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https://www.google.pl/maps

