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  ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                          

  Kujawsko-Pomorski                                                                                           
  Transport Samochodowy 
  Spółka Akcyjna 
  87-800 Włocławek 
  ul. Wieniecka 39 

 
 
 
 

Z M I A N A  Nr 1 
 
 

do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia  

numer postępowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/22/81 

 
 dotyczącej 

 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, którego wartość przekracza progi unijne, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) dalej zwanej „Ustawą Pzp”.  

 

na  

dostawy oleju napędowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                              Zmiana Nr 1  

                                                                            do Specyfikacji Warunków Zamówienia  
                                                                              zatwierdzona w dniu 05.07.2022 roku 

 
                                                                                                                                 Prezes Zarządu  
 
                                                                                                                                  (-) Tomasz Fic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Włocławek, dnia 05.07.2022r. 
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I. Na podstawie art. 137, ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o 

dokonaniu zmiany treści zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznika nr 9 do SWZ – wzór 
umowy na zadanie nr 1 - w sposób następujący: 

 

L.p. 

Miejsce, w 
którym 

znajduje się 
zmieniony 

tekst 

Było: Jest: 

1 SWZ, rozdział 
IV, pkt 17 

17. Jeżeli analiza laboratoryjna wykaże, 
że jakość dostarczonego oleju 
napędowego jest niezgodna z 
dostarczonym świadectwem jakości 
(atest) lub nie odpowiada wymogom 
norm i rozporządzeń podanych w 
rozdziale III pkt 4 SWZ lub 
równoważnym, Wykonawca będzie 
zobowiązany do:  
1/ poniesienia      kosztów   

przeprowadzonej analizy 
laboratoryjnej, 

2/ niezwłocznego – najpóźniej w 
terminie 3 dni roboczych licząc 
od dnia wystawienia dokumentu 
badania - usunięcia 
(wypompowania) na własny 
koszt całości oleju napędowego 
znajdującego się w zbiorniku, 
oczyszczenia zbiornika i 
dostarczenia, na własny koszt, 
oleju napędowego o 
odpowiedniej jakości. Jeżeli ilość 
paliwa wypompowanego jest 
mniejsza niż ilość paliwa 
dostarczonego Wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia paliwa 
w ilości paliwa dostarczonego. 
Jeżeli ilość paliwa 
wypompowanego jest większa 
niż ilość paliwa dostarczonego, 
Wykonawca ma obowiązek 
dostarczyć paliwo w ilości 
wypompowanej,  

3/ zwrotu Zamawiającemu kosztów 
usunięcia wszelkich skutków 
wynikających z dostarczenia i 
stosowania paliwa złej jakości 
łącznie z utratą dochodu 
będącego następstwem 
przestoju pojazdów. 

       Wyboru laboratorium dokonuje 
Zamawiający. 

 

17. Jeżeli analiza laboratoryjna wykaże, że 
jakość dostarczonego oleju 
napędowego jest niezgodna z 
dostarczonym świadectwem jakości 
(atest) i nie odpowiada wymogom 
norm i rozporządzeń podanych w 
rozdziale III pkt 4 SWZ lub 
równoważnym, Wykonawca będzie 
zobowiązany do:  
1/ poniesienia      kosztów   

przeprowadzonej analizy 
laboratoryjnej, 

2/ niezwłocznego – najpóźniej w 
terminie 3 dni roboczych licząc od 
dnia wystawienia dokumentu 
badania - usunięcia 
(wypompowania) na własny koszt 
całości oleju napędowego 
znajdującego się w zbiorniku, 
oczyszczenia zbiornika i 
dostarczenia, na własny koszt, 
oleju napędowego o odpowiedniej 
jakości. Jeżeli ilość paliwa 
wypompowanego jest mniejsza 
niż ilość paliwa dostarczonego 
Wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia paliwa w ilości 
paliwa dostarczonego. Jeżeli ilość 
paliwa wypompowanego jest 
większa niż ilość paliwa 
dostarczonego, Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć paliwo w 
ilości wypompowanej,  

3/ zwrotu Zamawiającemu kosztów 
usunięcia wszelkich skutków 
wynikających z dostarczenia i 
stosowania paliwa złej jakości 
łącznie z utratą dochodu 
będącego następstwem przestoju 
pojazdów. 

       Wyboru laboratorium dokonuje 
Zamawiający. 

 

2 Załącznik nr 9 
do SWZ – wzór 
umowy, § 7, ust. 
3  

3. Jeżeli analiza laboratoryjna wykaże, 
że jakość dostarczonego oleju 
napędowego jest niezgodna z 
dostarczonym świadectwem jakości 
(atest) lub nie odpowiada wymogom 
norm i rozporządzeń podanych w § 2 
ust. 1 lub równoważnym, Wykonawca 
będzie zobowiązany do:  
1/ poniesienia          kosztów 

przeprowadzonej analizy 
laboratoryjnej, 

     2/ niezwłocznego – najpóźniej w 
terminie 3 dni roboczych licząc od 

3. Jeżeli analiza laboratoryjna wykaże, że 
jakość dostarczonego oleju 
napędowego jest niezgodna z 
dostarczonym świadectwem jakości 
(atest) i nie odpowiada wymogom 
norm i rozporządzeń podanych w § 2 
ust. 1 lub równoważnym, Wykonawca 
będzie zobowiązany do:  
1/ poniesienia          kosztów 

przeprowadzonej analizy 
laboratoryjnej, 

     2/ niezwłocznego – najpóźniej w 
terminie 3 dni roboczych licząc od 
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dnia wystawienia dokumentu 
badania - usunięcia 
(wypompowania) na własny koszt 
całości oleju napędowego 
znajdującego się w zbiorniku, 
oczyszczenia zbiornika i 
dostarczenia, na własny koszt, 
oleju napędowego o odpowiedniej 
jakości. Jeżeli ilość paliwa 
wypompowanego jest mniejsza 
niż ilość paliwa dostarczonego 
Wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia paliwa w ilości 
paliwa dostarczonego. Jeżeli ilość 
paliwa wypompowanego jest 
większa niż ilość paliwa 
dostarczonego, Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć paliwo w 
ilości wypompowanej,  

3/ zwrotu Zamawiającemu kosztów 
usunięcia wszelkich skutków 
wynikających z dostarczenia i 
stosowania paliwa złej jakości 
łącznie z utratą dochodu 
będącego następstwem przestoju 
pojazdów. 

     Wyboru laboratorium dokonuje 
Zamawiający. 

 

dnia wystawienia dokumentu 
badania - usunięcia 
(wypompowania) na własny koszt 
całości oleju napędowego 
znajdującego się w zbiorniku, 
oczyszczenia zbiornika i 
dostarczenia, na własny koszt, oleju 
napędowego o odpowiedniej 
jakości. Jeżeli ilość paliwa 
wypompowanego jest mniejsza niż 
ilość paliwa dostarczonego 
Wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia paliwa w ilości paliwa 
dostarczonego. Jeżeli ilość paliwa 
wypompowanego jest większa niż 
ilość paliwa dostarczonego, 
Wykonawca ma obowiązek 
dostarczyć paliwo w ilości 
wypompowanej,  

3/ zwrotu Zamawiającemu kosztów 
usunięcia wszelkich skutków 
wynikających z dostarczenia i 
stosowania paliwa złej jakości 
łącznie z utratą dochodu będącego 
następstwem przestoju pojazdów. 

     Wyboru laboratorium dokonuje 
Zamawiający. 

 

 
 

II. Wprowadzone zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
III. Wprowadzone zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia i nie powodują zmiany terminu 

składania ofert. 
 


