
 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI 
SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) 

 

 

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 
 

 

 działając zgodnie z § 54 ust. 3, Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Tramwaje 

Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, stanowiącego 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 r., modyfikuje treść SP, w następujący sposób:  

 

I. Zmienia dotychczasowy zapis ujęty w § 3 ust. 4 - wzoru umowy stanowiącego załącznik  

nr 3 do SP  –  na zapis o treści: 

 
„4. Wykonawca zapewni natychmiastową i skuteczną blokadę karty po zgłoszeniu takiego żądania przez 
Zamawiającego wykonanego telefonicznie pod numer telefonu…………… oraz e-mailem przesłanym na adres: 
……… . Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zablokowania karty (całodobowo). Zamawiający 
nie odpowiada za transakcje dokonane przy użyciu kart objętych żądaniem zablokowania od chwili 
zgłoszenia żądania w sposób wskazany w zdaniu pierwszym.”   
 
 

II. Zmienia dotychczasowy zapis ujęty w § 5 ust. 6 - wzoru umowy stanowiącego załącznik  

nr 3 do SP  –  na zapis o treści: 

„6. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty ceny za paliwo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury wraz z załącznikami, sporządzonych 
zgodnie z przepisami prawa oraz umową.” 

 

III. Zmienia dodaje w § 5 - wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SP  - ust. 11   

o treści: 

„11. Wykonawca będzie przesyłać faktury wraz z załącznikami w formie elektronicznej (plik pdf) na adres  
e-mail……..” 
 
 

IV. Zmienia dotychczasowy zapis ujęty w § 6 ust. 4 - wzoru umowy stanowiącego załącznik  

nr 3 do SP  –  na zapis o treści: 

 



 

 

„4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę ograniczona jest do wysokości 
20 % kwoty netto określonej w § 4 ust. 3 pkt 1.” 

 

V. Pozostałe zapisy SP wraz z załącznikami nie ulegają zmianie. 

VI. Niniejsza zmiana jest integralną częścią SP. 
 

 

 

 

 

 

PROKURENT                     PROKURENT  

 

                                                        Krystyna Gawrońska            Przemysław Białkowski                      

 


