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„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, 

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 
 

 
 

 Kiełpin, dnia 30 października 2020 r.  

 

Nr postępowania ZP.1/2020  

Numer Ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.: 2020/S 207-505709 

Identyfikator postępowania: e63b22c1-c391-410d-bef5-26338bdd3965 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa 

oleju napędowego dla Komunikacji Miejskiej w Łomiankach. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zmienia siwz w następujący sposób. 

 

Zamawiający usuwa zapisy następujących punktów w siwz: 

 

3.12. Zamawiający, żąda aby wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego dokonał wpłaty kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105 b ust. 

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 

r., poz. 2174 ze zm.) w wysokości co najmniej 1 mln PLN oraz że przez cały okres 

obowiązywania umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości.  

 

14.3.2. Oświadczenie, że jako podmiot dokonujący dostaw towarów złożył w Urzędzie 

Skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm ) w 

wysokości co najmniej 1 mln PLN oraz że przez cały okres obowiązywania umowy będzie 

utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości. 

 

Zamawiający usuwa następujące zapisy wzoru umowy (stanowiący załącznik nr 6 do siwz): 

 

§ 1 ust. 14 

14. Zamawiający, żąda aby wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego dokonał wpłaty kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105 b ust. 

1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 

r., poz. 2174 ze zm.) w wysokości co najmniej 1 mln PLN oraz że przez cały okres 

obowiązywania umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości. 

 

§ 7 ust. 4  

4. Zamawiający rozwiąże umowę z winy Wykonawcy, jeżeli nie będzie utrzymywał 

kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) w wysokości 

co najmniej 1 mln PLN przez okres trwania całej umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
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Zamawiający z wykazu załączników do wzoru umowy usuwa pkt 2 i 3: 

 

2. Oświadczenie, że jako podmiot dokonujący dostaw towarów złożył w Urzędzie 

Skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) 

w wysokości co najmniej 1 mln PLN oraz że przez cały okres obowiązywania umowy będzie 

utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości. 

3. Zaświadczenie w postaci wydruku z elektronicznego wykazu prowadzonego przez 

Ministra właściwego do spraw finansów publicznych potwierdzający, że wykonawca jako 

podmiot dokonujący dostaw towarów, złożył kaucję gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 

mln zł. 

 

Zamawiający dodaje w § 4 wzoru umowy ust. 8 o następującej treści:  

 

8. Zapłata za realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, który na dzień wystawienia faktury oraz na dzień zlecenia 

przelewu przez Zamawiającego będzie zawarty w wykazie podmiotów VAT, o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 

2020 r., poz. 106).  

 

 

 

 

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część siwz.  

 

 

 

Prokurent  

Dyrektor ds. technicznych i przewozów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat/Wykonawcy/, 

2. Strona internetowa Zamawiającego, 

3. aa. 
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