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Żegluga Świnoujska 

ul. Wyb. Władysława IV 12 

72 – 600 Świnoujście  

 

 

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

PRZETRAGOWEGO PN.: 

Dostawa paliwa na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej 
 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków zwana 
dalej „siwz” zamówienia dokonano zmiany treści: 
Było: 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA. 
1. Termin wykonania zamówienia – od 01/01/2018 r. do 31/12/2018 r. lub do dnia wyczerpania łącznej kwoty wskazanej  

w Umowie – w zależności od tego, które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej. 
2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych: 

1) dla zadania nr 1 - w termie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia telefonicznie lub e-mailem zamówień 
szczegółowych, 

2) dla zadania nr 2 – na bieżąco zgodnie z potrzebami. 
3. Termin gwarancji jaką Wykonawca udzieli Zamawiającemu co do jakości przedmiotu zamówienia będzie wynosił co najmniej 8 

miesięcy licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. 
Zmienia się na: 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA. 
1. Termin wykonania zamówienia – od 01/01/2019 r. do 31/12/2019 r. lub do dnia wyczerpania łącznej kwoty wskazanej  

w Umowie – w zależności od tego, które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej. 
2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych: 

1) dla zadania nr 1 - w termie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia telefonicznie lub e-mailem zamówień 
szczegółowych, 

2) dla zadania nr 2 – na bieżąco zgodnie z potrzebami. 
3. Termin gwarancji jaką Wykonawca udzieli Zamawiającemu co do jakości przedmiotu zamówienia będzie wynosił co najmniej 8 

miesięcy licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

 
Dyrektor 

Żeglugi Świnoujskiej 
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania 

mgr Paweł Szynkaruk 


