
Numer ogłoszenia: 74567 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 69873 - 2015 data 14.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, woj. warmińsko-

mazurskie, tel. 89 5232779, fax. 89 5232779.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

W ogłoszeniu jest: 9. Wykonawca musi dysponować siecią stacji w całym kraju umożliwiających zakup 

paliwa 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, w tym co najmniej: 1) po dwie stacje w miastach wojewódzkich 

według obecnie obowiązującego podziału administracyjnego, 2) po trzy stacje w poszczególnych 

województwach, z wyłączeniem miast wojewódzkich, według obecnie obowiązującego podziału 

administracyjnego. 

W ogłoszeniu powinno być: 9. Wykonawca musi dysponować siecią stacji w całym kraju umożliwiających 

zakup paliwa 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, w tym co najmniej: 1) po jednej stacji w miastach 

wojewódzkich według obecnie obowiązującego podziału administracyjnego, 2) po trzy stacje w 

poszczególnych województwach, z wyłączeniem miast wojewódzkich, według obecnie obowiązującego 

podziału administracyjnego, 3) jedną stacją w Elblągu lub maksymalnie w promieniu 10 km od granic 

administracyjnych miasta Elbląg w województwie warmińsko-mazurskim (liczy się wskazanie kilometrów na 

liczniku pojazdu). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). 

W ogłoszeniu jest: 2) przygotowany przez wykonawcę wykaz stacji benzynowych potwierdzający 

dysponowanie co najmniej dwoma stacjami w miastach wojewódzkich oraz co najmniej trzema stacjami w 

poszczególnych województwach (z wyłączeniem miast wojewódzkich), 3) dokument określający cenę 1 litra 

benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz cenę 1 litra oleju napędowego obowiązujących u producenta paliwa, u 

którego wykonawca zaopatruje się w benzynę bezołowiową Pb 95 i olej napędowy, w dniu 15.05.2015 r.. 

W ogłoszeniu powinno być: 2) przygotowany przez wykonawcę wykaz stacji benzynowych potwierdzający 

dysponowanie co najmniej jedną stacją w miastach wojewódzkich, co najmniej trzema stacjami w 

poszczególnych województwach (z wyłączeniem miast wojewódzkich) oraz co najmniej jedną stacją w Elblągu 

lub maksymalnie w promieniu 10 km od granic administracyjnych miasta Elbląg w województwie warmińsko-



mazurskim (liczy się wskazanie kilometrów na liczniku pojazdu), 3) dokument określający cenę 1 litra benzyny 

bezołowiowej Pb 95 oraz cenę 1 litra oleju napędowego obowiązującą na stacji paliw wykonawcy znajdującej 

się w najbliższej odległości od siedziby Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu 

(82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1) w dniu 15.05.2015 r.. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

W ogłoszeniu jest: 22.05.2015 godzina 10:00. 

W ogłoszeniu powinno być: 26.05.2015 godzina 10:00. 


