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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.  

  z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin 
PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY 

na realizację zamówienia sektorowego  

o wartości poniżej 428 000 euro 

pn.: 
 

„Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej 95 (etyliny)  
i oleju napędowego do pojazdów samochodowych i sprzętu Spółki 

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w latach: 2022-2023” 
 

Sprawa nr 29/ZS/DZ/2021 

 
➢ Postępowanie (zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp. w zw.  

z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
➢ Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności sektorowej w zakresie usług 

transportowych wymienionych w art. 5 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp., polegającej na udostępnianiu lub 

obsłudze sieci przeznaczonych  do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu tramwajowego. 
➢ Postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (dalej SP) 

oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych przez Tramwaje Szczecińskie z o.o. w Szczecinie, 
stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/DZ/2021 Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje 
Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 1 marca 2021 roku. 
Regulamin dostępny na stronie BIP: https://bip.ts.szczecin.pl .  

 
działając na podstawie § 54 ust. 5 Regulaminu, zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu 

sektorowym zamieszczonym w dniu 19 listopada 2021r. na stronie BIP zamawiającego  

(zmienionego w dniu 26 listopada 2021r.) w następujący sposób: 

 

I. Dotychczasowe zapisy ujęte w ogłoszeniu „Pozostałe informacje” w pkt 2 i 3 – na zapisy  

o treści: 

„2.  Ofertę należy złożyć w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, w kancelarii Spółki,  
ul. Klonowica 5, pok. 40, w terminie do dnia 06.12.2021r., do godz. 11:00. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.12.2021r., o godz. 11:30 w Spółce Tramwaje Szczecińskie  
Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Klonowica 5, pok. nr 103 (I piętro) *. Zamawiający w okresie trwania 
Covid-19 zastrzega sobie prawo do otwarcia ofert, bez udziału wykonawców. Informacje z otwarcia 
będą przekazywane niezwłocznie na stronie BIP zamawiającego.” 

 

II. Pozostałe zapisy w ogłoszeniu o zamówieniu sektorowym nie ulegają zmianie. 

 

PROKURENT                     PROKURENT  

 

                                                        Krystyna Gawrońska            Przemysław Białkowski                      
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