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Dotyczy postępowania na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliw płynnych na potrzeby  Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski działając na podstawie rozdziału VIII punkt 4 Zapytania ofertowego Zamawiający 

dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia.  

 

W załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, punkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dostawy paliw realizowane na stacji paliw Wykonawcy rozliczane będą w systemie bezgotówkowym, przy 

pomocy kart paliwowych. Karty mogą zawierać limit miesięczny na ilość pobranych litrów paliwa, który zostanie 

ustalony po podpisaniu umowy.  

3. Wykonawca musi posiadać stacje paliw na terenie całego kraju w maksymalnej odległości 100 km od siebie 

oraz przynajmniej jedną stację paliw zlokalizowaną w miejscowości Lublin lub w odległości nie większej niż 5 km 

od bazy transportu Zamawiającego (baza transportu Zamawiającego przy al. Racławickich 14, 20-950 Lublin).”  

 

1. Paragraf 1 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  

„Dostawy paliw realizowane na stacji paliw Wykonawcy rozliczane będą w systemie bezgotówkowym, przy 
pomocy kart paliwowych zwanej dalej „kartą", zapewniających monitorowanie zrealizowanych transakcji oraz 
rozliczenie kosztów tankowania w okresach maksymalnie miesięcznych. Karty mogą zawierać limity miesięczne 
na ilość pobranych litrów paliwa. Bezgotówkowy zakup paliw musi umożliwiać prowadzenie ewidencji 
pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem nr rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca 
tankowania, ilości pobranego paliwa oraz stanu licznika pojazdu tankującego (weryfikowany przez 
upoważnionego pracownika stacji).” 
Paragraf 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie 
6. Wykonawca oświadcza, iż posiada stacje paliw na terenie całego kraju w maksymalnej odległości 100 km od 
siebie oraz przynajmniej jedną stację paliw zlokalizowaną w miejscowości Lublin lub w odległości nie większej 
niż 5 km od bazy transportu Zamawiającego (baza transportu Zamawiającego przy Al. Racławickich 14, 20-950 
Lublin).” 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy Zapytania ofertowego VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN 
SKŁADANIA OFERT  
 
Treść przed zmianą: 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zaopatrzenie@kul.pl do 
dnia 12 stycznia 2021 r. do godziny 10:00.  

2. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12 stycznia 2021 r. o godzinie 11:00, a wyniki i wybór 
najkorzystniejszej oferty przesłane zostaną drogą elektroniczną po ocenie ofert. „ 

 

Treść po zmianie: 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zaopatrzenie@kul.pl do 
dnia 15 stycznia 2021 r. do godziny 10:00.  

2. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 stycznia 2021 r. o godzinie 11:00, a wyniki i wybór 
najkorzystniejszej oferty przesłane zostaną drogą elektroniczną po ocenie ofert.  

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostaje w Biuletynie Zamówień Publicznych.  


