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ZMIANA SIWZ Nr 1

Po przeanalizowaniu zapytań, które wpłynęły od Wykonawcy w dniu 10 maja 2013 r.,
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(dalej „SIWZ”),  a mianowicie:

1. w rozdziale VI punkty 4, 5 i 6 SIWZ oznacza się odpowiednio cyframi 3, 4, 5. ,
2. pkt 2 rozdziału XIV SIWZ otrzymuje brzmienie:

„. 2.  W przypadku korzystania przez Wykonawcę ze zbiorników, o
których mowa w pkt III. ppkt 2.3. SIWZ, strony przyszłej umowy ustalą
kwestie organizacyjne z nimi związane i wprowadzą odpowiednie
postanowienia do umowy.”

3. pkt 3. rozdziału XVI SIWZ otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku korzystania przez Wykonawcę ze zbiorników, o
których mowa w pkt III. ppkt 2.3. SIWZ, strony przyszłej umowy ustalą
kwestie organizacyjne z nimi związane i wprowadzą odpowiednie
postanowienia do umowy, z uwzględnieniem uwag dot. zbiorników,
wskazanych w siwz.”

4. dotychczasowy § 9, 10, 11 wzoru umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ) oznacza się
odpowiednio cyframi 10, 11, 12.

5. do wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) wprowadza się § 9  w brzmieniu:
„ 1.  Zamawiający odstąpi od umowy, bez określenia winy
którejkolwiek ze Stron, jeżeli jej realizacja oparta będzie o
wykorzystanie zbiorników mobilnych a wystąpią okoliczności
uniemożliwiające ich wykorzystanie przy jednoczesnym braku
możliwości dotrzymania przez Wykonawcę wymaganych czasów
dostawy paliwa na statki. Okoliczności uniemożliwiające korzystanie ze
zbiorników to w szczególności zakaz władz lokalnych lub organizacji
ekologicznych, zmiany przepisów prawa lub zmiany interpretacji prawa
nie pozwalające na uzyskanie przez Zamawiającego zgody urzędu
celnego na tankowanie paliwa do przedmiotowych zbiorników.
2.  …….. ( w przypadku, gdy wykonanie zamówienia będzie
realizowane z wykorzystaniem zbiorników mobilnych, to wówczas
zostanie wprowadzony  ust. 2 regulujący kwestie organizacyjne, o
których mowa w pkt  XVI.3 SIWZ)………”

6. skreśla się akapit drugi uwagi w załączniku nr 1 do umowy „ Wykaz portów i
wymagany czas dostawy paliwa z podziałem na zadania „

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.
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