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Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 
e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl 

tel. 54 230 90 20, fax 54 230 90 20 wew. 301 
 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE 
o wartości szacunkowej poniżej 414.000 euro 

 
ZNAK: KPTS-Z-14/D/OSP/1/15/75 
 
 
  

ZMIANA NR 1 
do 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Na 

 sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych  
dla pojazdów użytkowanych przez 

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 
 
 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony  
 
 

Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na 
dostawy, usługi i roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym 

Spółka Akcyjna. 
W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), z zastrzeżeniem 
informacji poniżej: 

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych mają odpowiednie 
zastosowanie jedynie w przypadkach ściśle określonych w niniejszej Specyfikacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
Uwaga: 
Niniejszy dokument zawiera 2 strony 
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W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany: 
 

Zmiana I. 
 

Rozdział II „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 4 tabela 
1. Pozycja (L. p.) 10, kolumna o nazwie: „Rodzaj asortymentu”   
    - wykreśla się słowa … „Cargo max API CI-4” 
2. Pozycja (L. p.) 11, kolumna o nazwie: „Rodzaj asortymentu”   
    - wykreśla się słowa … „Cargo max ACEA E6/E7” 
3. Pozycja (L. p.) 12, kolumna o nazwie: „Rodzaj asortymentu”   
    - wykreśla się słowa … „GTI ACEA C3” 
 
Zmiana II. 
 

Rozdział IV Część B  „Wymagania szczegółowe dla dostarczanych olejów, smarów i płynów 
eksploatacyjnych” – tabela 

1. Pozycja (L. p.) 10, kolumna o nazwie: „Nazwa oleju, smaru, płynu eksploatacyjnego”   
    - wykreśla się słowa … „Cargo Max API CI-4” 
2. Pozycja (L. p.) 11, kolumna o nazwie: „Nazwa oleju, smaru, płynu eksploatacyjnego” 
    - wykreśla się słowa … „Cargo Max ACEA E6/E7” 
3. Pozycja (L. p.) 12, kolumna o nazwie: „Nazwa oleju, smaru, płynu eksploatacyjnego”   
    - wykreśla się słowa … „GTI ACEA C3” 
 

Zmiana III. 
 

Rozdział IV Część B  „Wymagania szczegółowe dla dostarczanych olejów, smarów i płynów 
eksploatacyjnych” – tabela 

1. Pozycja (L. p.) 10, kolumna o nazwie: „Opis i wymagania”   
    - w „Wymaganiach” w pkt 3 o treści: „Dopuszczenia producentów/aprobaty” wykreśla się 

aprobatę „MB 228.5” wpisując w to miejsce aprobatę „MB 228.51” 
2. Pozycja (L. p.) 11, kolumna o nazwie: „Opis i wymagania”   
    - w „Wymaganiach” w pkt 3 o treści: „Dopuszczenia producentów/aprobaty” wykreśla się 

aprobatę „MB 228.5” wpisując w to miejsce aprobatę „MB 228.51 lub MAN 3477” 
3. Pozycja (L. p.) 11, kolumna o nazwie: „Opis i wymagania”   
    - przy „Wymaganiach” dodaje się pkt 8 o treści: „Przebieg między wymianami – min. 

40.000 km” 
 

Zmiana IV. 
 

Załącznik A „Formularz oferty”, rozdział III, pkt 2. o treści: „Ceny jednostkowe oraz wartość 

olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych określa poniższa tabela” 

1. Pozycja (L. p.) 10, kolumna o nazwie: „Rodzaj asortymentu”   
    - wykreśla się słowa … „cargo max API CI-4” 
2. Pozycja (L. p.) 11, kolumna o nazwie: „Rodzaj asortymentu”   
    - wykreśla się słowa … „cargo max ACEA E6/E7” 
3. Pozycja (L. p.) 12, kolumna o nazwie: „Rodzaj asortymentu”   
    - wykreśla się słowa … „GTI ACEA C3” 
 

Zmiana V. 
 

Załącznik B „Umowa”, § 5 „Cena”  ust. 2. o treści: „Obowiązujące ceny jednostkowe dla 
samochodowych olejów, smarów i płynów określa poniższa tabela”. 
1. Pozycja (L. p.) 10, kolumna o nazwie: „Rodzaj asortymentu”   
    - wykreśla się słowa … „cargo max API CI-4” 
2. Pozycja (L. p.) 11, kolumna o nazwie: „Rodzaj asortymentu”   
    - wykreśla się słowa … „cargo max ACEA E6/E7” 
3. Pozycja (L. p.) 12, kolumna o nazwie: „Rodzaj asortymentu”   
    - wykreśla się słowa … „GTI ACEA C3” 
 
Na pozycji V zmiany zakończono. 


