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 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ z dn. 02.08.2019 r. 
 

Dotyczy: przetargu pn. „Dostawa paliw silnikowych” - nr sprawy: DZ/80/2019 

 

      Zamawiający Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. działając w trybie § 38 ust. 8 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. 

z o.o. z dn. 18.09.2017 r. dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie. 

 

1. Zmianie ulega punkt 18 oraz 20 IDW – „MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB 

ZŁOŻENIA OFERTY” oraz „MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT” 

Treść tych punktów po modyfikacji brzmi: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Wodociągi Miejskie w Radomiu ul. 

Filtrowa 4, 26-600 Radom w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia       09.08.2019 do godz.  11:00 

 

2. Ofertę należy złożyć w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

„Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. 

ul. Filtrowa 4 

26 – 600 Radom 

Polska  

Oferta w postępowaniu na:  

DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH.  

- Znak Sprawy:  DZ/80/2019 

Nie otwierać przed dniem: 09.08.2019, godz. 11.15” 

 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, ul. Filtrowa 4.  

 

W dniu 09.08.2019 o godz.  11:15 

 

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści 

ogłoszenia. 

 

Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści wzoru umowy. 

 

Treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, po modyfikacji brzmi: 

 

§ 1 
2. WYKONAWCA posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi nr ………… z dn. 

………….. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. 

Dz.U. 2019 poz. 755). 

 



 
 

 

Treść § 4 ust. 6 wzoru umowy, po modyfikacji brzmi: 

 

§ 4 
 6. Wynagrodzenie za zatankowane paliwo zostanie uregulowane przelewem na rachunek 

WYKONAWCY wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury, 

z tym że WYKONAWCA jest zobowiązany doręczyć fakturę nie później niż w terminie 14 

dni od daty jej wystawienia. 

 

 

Treść § 12 wzoru umowy, po modyfikacji brzmi: 

 

§ 12 

Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora 

danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych 

zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu 

lub realizacji niniejszej umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których 

dane osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 

z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy.  

 

 

 

Powyższa modyfikacja jest wiążąca dla Wykonawców. 

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 
 


