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Jelenia Góra, dnia 18 czerwca 2015 r. 
ROT-IV.272.1.3.2015 

 
 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
„Dostawa materiałów pędnych do samochodów słuŜbowych  

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wprowadza się następujące zmiany w treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a takŜe w treści Załączników do SIWZ 
Nr: 1 (Formularz ofertowy) i 4 (Projekt umowy): 
 

1. SIWZ: 
1) Dział III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA): 
Zmiana treści*: 
1. Przedmiotem zamówienia jest cykliczny, bezgotówkowy zakup paliw ciekłych do pojazdów 
samochodowych stanowiących wyposaŜenie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. 
2. Przez paliwo rozumie się: olej napędowy i benzynę bezołowiową Pb 95 – z zastrzeŜeniem, Ŝe  
w miejsce benzyny bezołowiowej Pb 95 Zamawiający będzie uprawniony dokonywać zamiennie 
zakupu benzyny bezołowiowej Pb 98. 
3. Tankowanie paliwa odbywać się będzie na stacjach paliw wskazanych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zapewnia moŜliwość zakupu paliwa na co najmniej jednej stacji paliw usytuowanej  
w odległości nie większej niŜ 10 km od siedziby Zamawiającego przy ul. Kochanowskiego 10  
w Jeleniej Górze, a takŜe obsługę na stacji paliw przez 7 dni w tygodniu – co najmniej w godzinach 
od 6:00 do 22:00.  
4. SprzedaŜ paliwa kaŜdorazowo odbywać się będzie według cen obowiązujących na stacji paliw  
w dniu, w którym zostanie dokonany zakup paliwa (tankowanie) – z uwzględnieniem 
zaoferowanego przez Wykonawcę stałego opustu. 
5. Wysokość zaoferowanego przez Wykonawcę opustu od ceny jednostkowej za 1 litr paliwa (bez 
względu na jego rodzaj) pozostanie niezmienna przez pełny okres obowiązywania umowy (tj. przez 
24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy). 
6. Po dokonaniu tankowania Wykonawca potwierdzi podpisem i pieczęcią na karcie drogowej 
przedłoŜonej przez osobę pobierającą paliwo pobranie w danym dniu określonej ilości i rodzaju 
paliwa.  
7. Podstawą rozliczenia kaŜdego tankowania będzie wydany przez Wykonawcę dokument typu 
„Wz” zawierający następujące dane: datę, ilość i rodzaj pobranego paliwa ciekłego, cenę paliwa za  
1 litr oraz łączną wartość pobranego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, do którego paliwo 
zostało zatankowane, imię i nazwisko osoby pobierającej paliwo, a takŜe numer karty drogowej, 
którą osoba ta się posługuje. Przedmiotowy dokument wymaga podpisu pracownika stacji paliw 
oraz osoby pobierającej paliwo. 
8. Dokument, o którym mowa w ust. 7 niniejszego Działu SIWZ, załączany będzie przez 
Wykonawcę do wystawionej za dany okres faktury Vat. Ustala się, Ŝe faktury Vat wystawiane będą 
przez Wykonawcę dwa razy w danym miesiącu: pierwsza faktura – za okres od 1. do 15. dnia 
miesiąca, w którym odbywało się tankowanie; druga faktura – za okres od 16. do ostatniego dnia 
miesiąca, w którym odbywało się tankowanie. Płatność za wystawioną fakturę Vat dokonywana 
będzie w formie bezgotówkowej (przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę) – 
kaŜdorazowo w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury Vat. 
9. Paliwa oferowane przez Wykonawcę muszą: 

1) spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  

                                                 
* Zakres zmian w danym zapisie oznaczony został poprzez kursywę, pogrubienie oraz podkreślenie czcionki.  
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9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1058 z późn. zm.) – wdrąŜającym postanowienia Dyrektywy Nr 98/70/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości 
benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG;  

2) być zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami: 
a) PN-EN 590 – w odniesieniu do oleju napędowego; 
b) PN-EN 228 – w odniesieniu do benzyny bezołowiowej Pb 95 (i Pb 98). 

3) W przypadku zmiany normy określonej w w/w przepisach, paliwa oferowane przez 
Wykonawcę muszą posiadać jakość uwzględniającą te zmiany.  

10. Prognozowane ilości paliwa przewidywane do zakupienia w okresie obowiązywania umowy (tj. 
przez 24 miesiące) wynoszą odpowiednio: 

1) oleju napędowego – 20.000 litrów, 
2) benzyny bezołowiowej 95 – 8.000 litrów (z zastrzeŜeniem, Ŝe w miejsce benzyny Pb 95 

Zamawiający będzie uprawniony dokonywać zamiennie zakupu benzyny Pb 98). 
11. Ilości paliw wskazane w ust. 10 niniejszego Działu są ilościami orientacyjnymi, stąd Wykonawcy 
nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych powyŜej. Dostawy paliwa 
realizowane w trakcie obowiązywania umowy mogą róŜnić się ilościowo – w zaleŜności od 
bieŜących potrzeb Zamawiającego. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian 
ilości paliwa w stosunku do tych prognozowanych. 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest cykliczny, bezgotówkowy zakup paliw ciekłych do pojazdów 
samochodowych stanowiących wyposaŜenie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. 
2. Przez paliwo rozumie się: olej napędowy i benzynę bezołowiową Pb 95 – z zastrzeŜeniem, Ŝe  
w miejsce benzyny bezołowiowej Pb 95 Zamawiający będzie uprawniony dokonywać zamiennie 
zakupu benzyny bezołowiowej Pb 98.  
3. Tankowanie paliwa odbywać się będzie na stacjach paliw wskazanych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zapewnia moŜliwość zakupu paliwa na co najmniej jednej stacji paliw usytuowanej  
 odległości nie większej niŜ 10 km od siedziby Zamawiającego przy ul. Kochanowskiego 10  
w Jeleniej Górze, a takŜe obsługę na stacji paliw przez 7 dni w tygodniu – co najmniej w godzinach 
od 6:00 do 22:00.  
4. SprzedaŜ paliwa kaŜdorazowo odbywać się będzie według cen obowiązujących na stacji paliw  
w dniu, w którym zostanie dokonany zakup paliwa (tankowanie) – z uwzględnieniem 
zaoferowanego przez Wykonawcę stałego opustu.  
5. Wysokość zaoferowanego przez Wykonawcę opustu od ceny jednostkowej za 1 litr paliwa (bez 
względu na jego rodzaj) pozostanie niezmienna przez pełny okres obowiązywania umowy (tj. przez 
24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy).  
6. Zakup paliwa realizowany będzie za pomocą kart paliwowych, które Wykonawca wyda 
Zamawiającemu bezpłatnie w ilości 7 sztuk (w tym 6 sztuk wystawionych na dane pojazdy 
– z uwzględnieniem ich numerów rejestracyjnych, 1 sztuka – jako karta dodatkowa – 
wystawiona na pracownika Zamawiającego). Okres waŜności kart paliwowych – zgodnie  
z okresem obwiązywana umowy. KaŜda karta paliwowa będzie posiadać indywidualny 
poufny kod PIN. Zasady wydawania kart paliwowych, w tym wydawania duplikatów lub 
kart nowych, określa Załącznik Nr 4 do SIWZ (projekt umowy).  
7. Po dokonaniu tankowania pracownik Wykonawcy wyda osobie pobierającej paliwo 
(posługującej się kartą paliwową) dowód potwierdzający pobranie w danym dniu paliwa, 
w szczególności: kwit typu „Wz”, wydruk z terminala obsługującego karty, lub inny 
dokument, który zawierać będzie co najmniej:  

1) datę transakcji, 
2) numer karty, na którą dokonywana jest transakcja,  
3) numer rejestracyjny samochodu,  
4) rodzaj wydanego paliwa,  
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5) ilość wydanego paliwa,  
6) wartość wydanego paliwa,  
7) adres stacji paliw.  

8. Dowód pobrania paliwa, o którym mowa w ust. 7 niniejszego Działu, nie wymaga 
podpisów pracownika Wykonawcy (wydającego dowód) ani Zamawiającego 
(odbierającego dowód).  
9. Ustala się, Ŝe faktury Vat wystawiane będą przez Wykonawcę dwa razy w danym 
miesiącu: pierwsza faktura – za okres od 1. do 15. dnia miesiąca, w którym odbywało się 
tankowanie; druga faktura – za okres od 16. do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
odbywało się tankowanie. Płatność za wystawioną fakturę Vat dokonywana będzie  
w formie bezgotówkowej (przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę) – 
kaŜdorazowo w terminie co najmniej 14 dni od daty wystawienia faktury Vat.  
10. Wartości ujęte w wystawionej fakturze Vat musi potwierdzać wykaz zrealizowanych w 
danym okresie rozliczeniowym transakcji. Wykaz w formie pisemnej kaŜdorazowo 
załączany będzie do wystawionej faktury Vat albo przesyłany w formie elektronicznej na 
wskazany przez Zamawiającego adres e-mail – najpóźniej w dniu wystawienia faktury Vat. 
Wykaz musi zawierać co najmniej:  

1) datę transakcji,  
2) numer rejestracyjny samochodu,  
3) rodzaj wydanego paliwa,  
4) ilość wydanego paliwa,  
5) wartość wydanego paliwa,  
6) adres stacji paliw.  

11. Paliwa oferowane przez Wykonawcę muszą:  
1) spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  

9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 
z późn. zm.) – wdrąŜającym postanowienia Dyrektywy Nr 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości benzyny i olejów 
napędowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG;  

2) być zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami:  
a) PN-EN 590 – w odniesieniu do oleju napędowego;  
b) PN-EN 228 – w odniesieniu do benzyny bezołowiowej Pb 95 (i Pb 98).  

3) W przypadku zmiany normy określonej w w/w przepisach, paliwa oferowane przez 
Wykonawcę muszą posiadać jakość uwzględniającą te zmiany.  

12. Prognozowane ilości paliwa przewidywane do zakupienia w okresie obowiązywania umowy (tj. 
przez 24 miesiące) wynoszą odpowiednio:  

1) oleju napędowego – 20.000 litrów,  
2) benzyny bezołowiowej 95 – 8.000 litrów (z zastrzeŜeniem, Ŝe w miejsce benzyny Pb 95 

Zamawiający będzie uprawniony dokonywać zamiennie zakupu benzyny Pb 98).  
13. Ilości paliw wskazane w ust. 12 są ilościami orientacyjnymi, stąd Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych powyŜej. Dostawy paliwa realizowane  
w trakcie obowiązywania umowy mogą róŜnić się ilościowo – w zaleŜności od bieŜących potrzeb 
Zamawiającego. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości paliwa  
w stosunku do tych prognozowanych. 
 
2) DZIAŁ XI (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) – ust. 2 i 3: 
Zmiana treści: 
2. Termin składania ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 23.06.2015 r. o godzinie 
10:00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.06.2015 r. o godzinie 10:30  
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (pokój nr 12, I piętro). 
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Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
2. Termin składania ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 26.06.2015 r. o godzinie 
10:00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.06.2015 r. o godzinie 10:30  
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (pokój nr 12, I piętro). 

 

3) Dział XII. (OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT): 
 

Zmiana treści: 
Kryterium II – WYSOKOŚĆ UDZIELONEGO OPUSTU (w %) – 50 % 

Punktacja za kryterium – WYSOKOŚĆ UDZIELONEGO OPUSTU (w %) odbywać się będzie 
według wzoru: 
( Ub / Umaks. ) x 100 x 50 % = KII 
 

gdzie oznacza:  
KII  – liczbę punktów za kryterium WYSOKOŚĆ UDZIELONEGO UPUSTU (w %), 
Ob  – wysokość opustu oferty badanej, 
Omaks.   – najwyŜszy opust spośród opustów w złoŜonych ofertach.  

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
Kryterium II – WYSOKOŚĆ UDZIELONEGO OPUSTU (w %) – 50 % 

Punktacja za kryterium – WYSOKOŚĆ UDZIELONEGO OPUSTU (w %) odbywać się będzie 
według wzoru: 
( Ob / Omaks. ) x 100 x 50 % = KII 
 

gdzie oznacza:  
KII  – liczbę punktów za kryterium WYSOKOŚĆ UDZIELONEGO OPUSTU (w %), 
Ob  – wysokość opustu oferty badanej, 
Omaks.   – najwyŜszy opust spośród opustów w złoŜonych ofertach.  

 

4) Dział XVI (OGÓLNE WARUNKI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO) – ust. 3 pkt 3 oraz dodanie pkt.: 4-6:  

Zmiana treści: 
3. Dopuszcza się moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym: 

1) zmiany wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od 
towarów i usług na dzień wystawiania faktury Vat w stosunku do stawki obowiązującej w 
dniu podpisania umowy. W takiej sytuacji kaŜda ze stron umowy w terminie do 30 dni od 
dnia wejścia w Ŝycie przepisów dokonujących powyŜsze zmiany moŜe zwrócić się  
z pisemnym wnioskiem do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany 
wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy zamówienia; 

2) zmiany lokalizacji stacji paliw, na których dokonywany będzie zakup paliwa –  
z zastrzeŜeniem, Ŝe zmiana ta nie naruszy warunku dotyczącego maksymalnej odległości co 
najmniej jednej stacji paliw od siedziby Zamawiającego; 

3) zmiany ilości zamawianego paliwa, wskazanych w ust. 10 Działu III SIWZ, które są 
wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w związku z bieŜącymi potrzebami 
Zamawiającego – poprzez: 
a) ich zwiększenie – maksymalnie do 30 % przewidywanej ilości – przy czym zmiana ta 

moŜe być spowodowana m.in.: zwiększeniem ilości wyjazdów słuŜbowych lub 
przyjęciem na wyposaŜenie czy zakupem kolejnego pojazdu słuŜbowego; 

b) ich zmniejszenie – maksymalnie do 30 % przewidywanej ilości – przy czym zmiana ta 
moŜe być spowodowana: wycofaniem z eksploatacji uŜytkowanego przez 
Zamawiającego samochodu słuŜbowego, ograniczeniem wyjazdów słuŜbowych lub 



 5 

koniecznością zmniejszenia wydatków budŜetowych na zakup paliwa.   
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
3. Dopuszcza się moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym: 

1) zmiany wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od 
towarów i usług na dzień wystawiania faktury Vat w stosunku do stawki obowiązującej w 
dniu podpisania umowy. W takiej sytuacji kaŜda ze stron umowy w terminie do 30 dni od 
dnia wejścia w Ŝycie przepisów dokonujących powyŜsze zmiany moŜe zwrócić się  
z pisemnym wnioskiem do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany 
wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy zamówienia; 

2) zmiany lokalizacji stacji paliw, na których dokonywany będzie zakup paliwa –  
z zastrzeŜeniem, Ŝe zmiana ta nie naruszy warunku dotyczącego maksymalnej odległości co 
najmniej jednej stacji paliw od siedziby Zamawiającego; 

3) zmiany ilości zamawianego paliwa, wskazanych w ust. 12 Działu III SIWZ, które są 
wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w związku z bieŜącymi 
potrzebami Zamawiającego – poprzez ich zmniejszenie – maksymalnie do 30 % 
przewidywanej ilości – przy czym zmiana ta moŜe być spowodowana: wycofaniem  
z eksploatacji uŜytkowanego przez Zamawiającego samochodu słuŜbowego, 
ograniczeniem wyjazdów słuŜbowych lub koniecznością zmniejszenia wydatków 
budŜetowych na zakup paliwa; 

4) zmiany ilości zamawianych u Wykonawcy kart paliwowych – w zaleŜności od 
bieŜących potrzeb Zamawiającego – z zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku wydania 20 
kart paliwowych Wykonawca będzie uprawniony do pobierania za kaŜdą kolejną 
wydaną kartę opłaty według cennika obowiązującego u Wykonawcy w dniu 
wydania karty; 

5)  zmiany danych osób uprawnionych do pobierania paliwa; 
6) zmiany danych dotyczących samochodów słuŜbowych Zamawiającego, tj. np. 

numerów rejestracyjnych pojazdów oraz ich liczby. 
 
2. Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) – ust. 3 pkt: 11, 12, 14 oraz dodanie pkt 13a: 

Zmiana treści: 
3.  Oświadczamy, Ŝe:  
11) po kaŜdym tankowaniu paliwa będziemy wydawać dokument zawierający następujące dane: 

datę, ilość i rodzaj pobranego paliwa ciekłego, cenę paliwa za 1 litr oraz łączną wartość 
pobranego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, do którego paliwo zostało zatankowane, imię 
i nazwisko osoby pobierającej paliwo, a takŜe numer karty drogowej, którą osoba ta się 
posługuje. Przedmiotowy dokument zostanie podpisany przez pracownika stacji paliw oraz 
osobę pobierającą paliwo, a następnie zostanie przekazany Zamawiającemu jako załącznik do 
faktury Vat; 

12) po dokonaniu tankowania pracownik stacji paliw potwierdzi podpisem i pieczęcią na karcie 
drogowej przedłoŜonej przez osobę pobierającą paliwo pobranie w danym dniu określonej 
ilości i rodzaju paliwa; 

14) termin płatności za prawidłowo wystawioną fakturę Vat – kaŜdorazowo 7 dni licząc od dnia 
dostarczenia faktury Zamawiającemu; 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
3.  Oświadczamy, Ŝe:  
11) po kaŜdym tankowaniu paliwa będziemy wydawać osobie pobierającej paliwo 

(posługującej się kartą paliwową) dowód potwierdzający pobranie w danym dniu 
paliwa, który zawierać będzie co najmniej: datę transakcji; numer karty, na którą 
dokonywana jest transakcja; numer rejestracyjny samochodu; rodzaj wydanego paliwa; 
ilość wydanego paliwa; wartość wydanego paliwa; adres stacji paliw. 
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12) bezpłatnie wydamy Zamawiającemu 7 kart paliwowych, w tym 6 kart wystawionych na 
pojazdy (z uwzględnieniem ich numerów rejestracyjnych), 1 kartę – wystawioną na 
pracownika Zamawiającego. Okres waŜności kart paliwowych – zgodnie z okresem 
obwiązywana umowy. KaŜda karta paliwowa będzie posiadać indywidualny poufny 
kod PIN; 

13a) potwierdzeniem wartości wskazanych na wystawionej fakturze Vat będzie: załączony 
do faktury w formie pisemnej * / przesłany w formie elektronicznej na wskazany przez 
Zamawiającego adres e-mail najpóźniej w dniu wystawienia faktury Vat * wykaz 
zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym transakcji, zawierający co najmniej: 
datę transakcji, numer rejestracyjny samochodu, rodzaj wydanego paliwa, ilość 
wydanego paliwa, wartość wydanego paliwa, adres stacji paliw; 

14) termin płatności faktur Vat kaŜdorazowo wyniesie … (podać) dni licząc od dnia 
wystawienia faktury Vat (Zamawiający zastrzega, Ŝe termin płatności nie moŜe być krótszy niŜ 14 
dni od dnia wystawienia faktury VAT); 

 
3. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Projekt umowy: 
1) § 1 ust. 1 oraz dodanie pkt.: 4-10: 

Zmiana treści: 
1. Przedmiotem umowy jest cykliczny, bezgotówkowy zakup paliw ciekłych do pojazdów 
samochodowych stanowiących wyposaŜenie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, których 
wykaz stanowi Załącznik Nr 1 do umowy, w szczególności: 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
1. Przedmiotem umowy jest cykliczny, bezgotówkowy (realizowany przy uŜyciu kart 
paliwowych) zakup paliw ciekłych do pojazdów samochodowych stanowiących wyposaŜenie 
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, których wykaz stanowi Załącznik Nr 1 do umowy, w 
szczególności: 
4.  Zakup paliwa realizowany będzie za pomocą kart paliwowych, które WYKONAWCA 
wyda ZAMAWIAJĄCEMU bezpłatnie w ilości 7 sztuk, w tym 6 sztuk wystawionych na 
dane pojazdy – z uwzględnieniem ich numerów rejestracyjnych, 1 sztuka – jako karta 
dodatkowa – wystawiona na pracownika ZAMAWIAJĄCEGO. 
5. Okres waŜności kart paliwowych – zgodnie z okresem obwiązywana umowy, 
wskazanym w § 2 niniejszej umowy. 
6. WYKONAWCA bezpłatnie wyda ZAMAWIAJĄCEMU karty paliwowe na podstawie 
pisemnego wniosku ZAMAWIAJĄCEGO (podpisanego przez Starostę lub Wicestarostę)   
i dostarczy w terminie nie dłuŜszym niŜ 10 dni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek 
zawiera co najmniej wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu, dla którego będzie 
wydana karta paliwowa, a  w przypadku karty wystawianej na pracownika 
ZAMAWIAJĄCEGO – imię i nazwisko tego pracownika. Koszt wydania i dostawy kart do 
siedziby ZAMAWIAJACEGO ponosi WYKONAWCA, z zastrzeŜeniem § 10 ust. 3 pkt 4 
niniejszej umowy.   
7. KaŜda karta paliwowa posiada indywidualny poufny kod PIN, który WYKONAWCA 
przekaŜe ZAMAWIAJĄCEMU wraz z wydaną kartą paliwową.  
8. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, zmiany lub likwidacji pojazdu, 
zmiany danych pracownika ZAMAWIAJĄCEGO, na które wystawiona jest dana karta 
paliwowa, ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zgłosi zaistniałą zmianę WYKONAWCY w celu 
anulowania takiej karty i/lub wymiany na nową, zawierającą aktualne dane. Termin 
dostarczenia nowej karty paliwowej nie będzie dłuŜszy niŜ 10 dni od dnia otrzymania przez 
WYKONAWCĘ pisemnego wniosku o wydanie nowej karty. 
9.  W przypadku utraty (zniszczenia, zgubienia lub kradzieŜy) karty paliwowej, 
ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie powiadomi WYKONAWCĘ w sposób ustalony między 
stronami (zostanie wskazany po wyborze oferty najkorzystniejszej) w celu zastrzeŜenia 
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utraconej karty.   
10. Odpowiedzialność za zakup paliwa poprzez uŜycie utraconej karty przez osobę 
nieuprawnioną przechodzi na WYKONAWCĘ od chwili powiadomienia przez 
ZAMAWIAJACEGO o fakcie utraty karty paliwowej. Do czasu powiadomienia o utraceniu 
karty to ZAMAWIAJĄCY ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy uŜyciu  
utraconej karty przez osobę nieuprawnioną.   
 

2) § 6: 
Zmiana treści: 

 § 6: 
1. Podstawą rozliczenia kaŜdego zakupu paliwa (tankowania) jest wydany przez WYKONAWCĘ 
dokument zawierający co najmniej: 

1) datę, ilość i rodzaj pobranego paliwa ciekłego, 
2) cenę paliwa za 1 litr oraz łączną wartość pobranego paliwa, 
3) numer rejestracyjny pojazdu, do którego paliwo zostało zatankowane, 
4) imię i nazwisko osoby pobierającej paliwo, a takŜe numer karty drogowej, którą osoba ta się 

posługuje. 
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, kaŜdorazowo podpisywany będzie przez pracownika 
stacji paliw oraz osobę pobierającą paliwo. 
3. Po dokonaniu tankowania pracownik stacji paliw potwierdzi podpisem i pieczęcią na karcie 
drogowej przedłoŜonej przez osobę pobierającą paliwo pobranie w danym dniu określonej ilości  
i rodzaju paliwa. 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
 § 6: 

1. Potwierdzeniem dokonania kaŜdego zakupu paliwa (tankowania) jest wydany przez 
WYKONAWCĘ dowód, zawierający co najmniej: 

1) datę transakcji, 
2) numer karty, na którą dokonana została transakcja, 
3) numer rejestracyjny pojazdu, do którego paliwo zostało zatankowane, 
4) rodzaj wydanego paliwa, 
5) ilość wydanego paliwa, 
6) wartość wydanego paliwa, 
7) adres stacji paliw. 

2. Dowód, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga podpisu pracownika stacji paliw ani 
osoby pobierającej paliwo. 1 egzemplarz dowodu otrzymuje osoba pobierająca paliwo. 
 

3) § 7 ust. 2 i 3: 
Zmiana treści: 
2. Płatność za wystawioną fakturę Vat dokonywana będzie w formie bezgotówkowej (przelewem 
na konto wskazane przez WYKONAWCĘ) – kaŜdorazowo w terminie 7 dni od daty otrzymania 
przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury Vat. Za datę wypłaty uwaŜa się dzień 
obciąŜenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Do faktury Vat WYKONAWCA kaŜdorazowo załączy dokument, o którym mowa w § 6 ust. 
1 umowy, który stanowić będzie potwierdzenie dokonanego zakupu co do ilości i wartości 
pobranego paliwa. 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
2. Płatność za wystawioną fakturę Vat dokonywana będzie w formie bezgotówkowej (przelewem 
na konto wskazane przez WYKONAWCĘ) – kaŜdorazowo w terminie … dni od dnia 
wystawienia faktury Vat. Za datę wypłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
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3. Do faktury Vat WYKONAWCA kaŜdorazowo: załączy w formie pisemnej (albo) 
prześle w formie elektronicznej na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO adres e-mail 
najpóźniej w dniu wystawienia faktury Vat wykaz zrealizowanych w danym okresie 
rozliczeniowym transakcji, zawierający co najmniej: datę transakcji, numer rejestracyjny 
samochodu, rodzaj wydanego paliwa, ilość wydanego paliwa, wartość wydanego paliwa, 
adres stacji paliw. 
 

4) § 9 ust. 3: 
Zmiana treści: 
3. W przypadku odmowy sprzedaŜy paliwa lub braku moŜliwości zakupu paliwa z przyczyn 
leŜących po stronie WYKONAWCY – WYKONAWCA zrefunduje koszty zakupu paliwa na innej 
stacji paliw – jeśli zakup zostanie dokonany przez ZAMAWIAJĄCEGO w dniu, w którym 
odmowa sprzedaŜy lub niemoŜność zakupu paliwa nastąpiła. 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
3. W przypadku odmowy sprzedaŜy paliwa lub braku moŜliwości zakupu paliwa z przyczyn 
leŜących po stronie WYKONAWCY – WYKONAWCA zrefunduje koszty zakupu paliwa na innej 
stacji paliw – jeśli zakup zostanie dokonany przez ZAMAWIAJĄCEGO w dniu, w którym 
odmowa sprzedaŜy lub niemoŜność zakupu paliwa nastąpiła. Dopuszcza się – w przypadku, gdy 
WYKONAWCA posiada inną (kolejną) stację paliw w odległości nie mniejszej niŜ 10 km 
od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO – dokonanie zastępczego tankowania na innej stacji 
paliw WYKONAWCY w dniu, w którym niemoŜliwym było tankowanie na głównej 
(wyznaczonej) stacji paliw. WYKONAWCA poinformuje pracownika ZAMAWIAJĄCEGO 
o lokalizacji innej stacji paliw, na której moŜliwe będzie zastępcze tankowanie paliwa. 
Koszty tankowania na innej (kolejnej) stacji paliw zostaną naliczone na zasadach 
obowiązujących w przypadku tankowania na głównej stacji paliw WYKONAWCY. 
 

5) § 10 ust. 2 pkt 3 oraz dodanie pkt.: 4-6: 
Zmiana treści: 
2. Strony dopuszczają moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w zakresie dotyczącym: 

1) zmiany wynagrodzenia naleŜnego WYKONAWCY w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług na dzień wystawiania faktury Vat w stosunku do stawki obowiązującej 
w dniu podpisania umowy. W takiej sytuacji kaŜda ze stron umowy w terminie do 30 dni od 
dnia wejścia w Ŝycie przepisów dokonujących powyŜsze zmiany moŜe zwrócić się  
z pisemnym wnioskiem do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany 
wynagrodzenia naleŜnego WYKONAWCY zamówienia; 

2) zmiany lokalizacji stacji paliw, na których dokonywany będzie zakup paliwa –  
z zastrzeŜeniem, Ŝe zmiana ta nie naruszy warunku dotyczącego maksymalnej odległości co 
najmniej jednej stacji paliw od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO; 

3) zmiany ilości zamawianego paliwa, wskazanych w § 1 ust. 1, które są wielkościami 
orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w związku z bieŜącymi potrzebami 
ZAMAWIAJĄCEGO – poprzez: 
a) ich zwiększenie – maksymalnie do 30 % przewidywanej ilości – przy czym zmiana ta 

moŜe być spowodowana m.in.: zwiększeniem ilości wyjazdów słuŜbowych lub 
przyjęciem na wyposaŜenie czy zakupem kolejnego pojazdu słuŜbowego; 

b) ich zmniejszenie – maksymalnie do 30 % przewidywanej ilości – przy czym zmiana ta 
moŜe być spowodowana: wycofaniem z eksploatacji uŜytkowanego przez 
ZAMAWIAJĄCEGO samochodu słuŜbowego, ograniczeniem wyjazdów słuŜbowych 
lub koniecznością zmniejszenia wydatków budŜetowych na zakup paliwa.   

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
2. Strony dopuszczają moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
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oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w zakresie dotyczącym: 
1) zmiany wynagrodzenia naleŜnego WYKONAWCY w przypadku zmiany stawki podatku 

od towarów i usług na dzień wystawiania faktury Vat w stosunku do stawki obowiązującej 
w dniu podpisania umowy. W takiej sytuacji kaŜda ze stron umowy w terminie do 30 dni od 
dnia wejścia w Ŝycie przepisów dokonujących powyŜsze zmiany moŜe zwrócić się  
z pisemnym wnioskiem do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany 
wynagrodzenia naleŜnego WYKONAWCY zamówienia; 

2) zmiany lokalizacji stacji paliw, na których dokonywany będzie zakup paliwa –  
z zastrzeŜeniem, Ŝe zmiana ta nie naruszy warunku dotyczącego maksymalnej odległości co 
najmniej jednej stacji paliw od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO; 

3) zmiany ilości zamawianego paliwa, wskazanych w § 1 ust. 1, które są wielkościami 
orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w związku z bieŜącymi potrzebami 
ZAMAWIAJĄCEGO – poprzez ich zmniejszenie – maksymalnie do 30 % 
przewidywanej ilości – przy czym zmiana ta moŜe być spowodowana: wycofaniem  
z eksploatacji uŜytkowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO samochodu słuŜbowego, 
ograniczeniem wyjazdów słuŜbowych lub koniecznością zmniejszenia wydatków 
budŜetowych na zakup paliwa;   

4) zmiany ilości zamawianych u Wykonawcy kart paliwowych – w zaleŜności od 
bieŜących potrzeb Zamawiającego – z zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku wydania 20 
kart paliwowych Wykonawca będzie uprawniony do pobierania za kaŜdą kolejną 
wydaną kartę opłaty według cennika obowiązującego u Wykonawcy w dniu 
wydania karty; 

5)  zmiany danych osób uprawnionych do pobierania paliwa; 
6) zmiany danych dotyczących samochodów słuŜbowych Zamawiającego, tj. np. 

numerów rejestracyjnych pojazdów oraz ich liczby. 
 
 

 

 Pozostałe zapisy SIWZ oraz załączników nr 1 i 4 pozostają bez zmian. 
 
 Zamawiający informuje, Ŝe zmodyfikowane wersje: SIWZ oraz załączników nr 1 i 4 dostępne są na 
stronie internetowej: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html.  
 Zmodyfikowane zapisy z dnia 18.06.2015 r. zostały wyszczególnione w dokumentach poprzez 
oznaczenie ich kursywą, pogrubieniem oraz podkreśleniem czcionki. W związku z powyŜszym 
Wykonawcy mogą korzystać z dokumentów i formularzy  oznaczonych treścią: „po zmianach z dnia 
18 czerwca 2015 r.”, które zostały ujednolicone po wprowadzonych modyfikacjach.  
 
 
WAśNE: Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, w wyniku zmiany 
treści SIWZ, prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w Biuletynie Zamówień 
Publicznych opublikowane zostanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html.  
 

 


