
Krosno, dnia 26.02.2010r. 
 
PZD-DT-0343/04/10 
 

 
 

Wyjaśnienie i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  

 
 
 
 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, Ŝe w dniu 
26.02.2010r. do Zamawiającego wpłynął wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie „Dostawa oleju opałowego do 
zbiorników zlokalizowanych w Barwniku”.  
. 
 
Treść zapytań: 
 
1. Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)? 
 
2. Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r.  Nr 3, poz. 11) 
podstawą opodatkowania oleju opałowego jest jego ilość, wyraŜona w litrach gotowego 
wyrobu w temperaturze 15°C. Prosimy więc o określenie czy podstawą do wystawienia 
faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15°C 
zgodna z dowodem wydania z bazy paliw, czy dostarczona ilość oleju opałowego w 
temperaturze 15°C wg Państwa przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg 
wskazań zalegalizowane układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie)? 
 
3. Rynek paliw płynnych charakteryzuje się częstymi zmianami ich cen, które na bieŜąco 
producenci publikują na swych stronach internetowych. Dystrybutorzy paliw ceny zakupów 
określane mają wg następującej formuły: cena zakupu = cena producenta publikowana na 
jego stronie internetowej w dniu zakupu +/_ marŜa / opust. Zamawiający nie określając 
precyzyjnie w siwz na jaki dzień ma być skalkulowana cena ofertowa, a tym samym z jakiego 
dnia ma być przyjęta cena producenta publikowana na jego stronie internetowej do jej 
wyznaczenia; umoŜliwia manipulowanie cenami na etapie składania ofert. Oznacza to, Ŝe 
dopuszcza do nierównego traktowania wykonawców, a tym samym do potencjalnego 
naruszenia art. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 3 
lipca 2006r.; Sygn. Akt UZP/ZO/0-1865/063). 
Prosimy więc o precyzyjne określenie dnia, z którego ma być przyjęta cena podawana przez 
producenta na stronie internetowej do wyliczenia ceny ofertowej i wprowadzenie stosownych 
modyfikacji siwz . Zapewni to zachowanie uczciwej konkurencji w trybie przetargu oraz 
ułatwi weryfikacje zgodności ceny w trakcie realizacji umowy z ceną ofertową.  
Powinien to być wybrany dzień sprzed daty upływu terminu składania ofert, aby zapewniało 
to równe traktowanie wykonawców. Określenie dnia upływu składania ofert (tj. 01.03.2010) 
jako daty na którą ma być skalkulowana oferta uniemoŜliwi wykonawcom złoŜenie ofert za 
pośrednictwem poczty czy firm kurierskich , a więc pozostawi jedynie moŜliwość osobistego 
złoŜenia oferty. Spowodowało by to równieŜ, Ŝe niektórzy wykonawcy mieli by tylko kilka 



godzin na sporządzenie oferty cenowej. Wykonawcy oferujący paliwo produkcji PKN 
ORLEN S.A. oraz Grupy LOTOS S.A. uzyskują informacje o aktualnych cenach na dany 
dzień dopiero o godz. 0.00 tego dnia, czyli mieli by w przedmiotowym postępowaniu 
9 godzin na sporządzenie oferty cenowej i osobiste doręczenie jej do siedziby 
Zamawiającego.    
 
4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007r. (Dz. U. nr 4 z 
2007r. poz. 30) od dnia 1 stycznia 2008r. zawartość siarki w oleju opałowym ma wynosić 
max 0,10% (m/m) a nie poniŜej 0,10%, w związku z czym wnioskujemy o modyfikację siwz 
(punkt III pkt. 1 i 4 siwz, §1, ust. 4 projektu umowy). 
 
5. Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów umowy regulujących kwestie zmiany ceny oleju 
opałowego - §5 ust. 1 projektu umowy. Proponujemy wprowadzenie poniŜszego zapisu: 
 
Cena oleju opałowego lekkiego będzie się zmieniać w wyniku: 
a) zmiany ceny producenta (potwierdzonej na stronie internetowej producenta na dzień 
dostawy); 
b). ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT (na dzień podpisania umowy stawka podatku 
VAT wynosi 22%) 
 
Cena netto dostawy będzie kalkulowana w dniu dostawy wg następującej formuły cenowej: 
Cn (zł/litr) = X (zł/m3 )/1000 +/- n (zł/litr) 
 
gdzie: 
 
Cn – cena netto sprzedaŜy oleju opałowego lekkiego wyraŜona w złotych za jeden litr w 
temperaturze referencyjnej 15 st.C  
X – aktualna w dniu dostawy cena oleju opałowego lekkiego u producenta ogłaszana na jego 
stronie internetowej, wyraŜona w złotych za jeden metr sześcienny w temp. referencyjnej 
15st. C  
n – stała marŜa/opust Wykonawcy zaoferowana w ofercie (zł/litr)  
 
 
 
Zamawiający udziela odpowiedzi: 

1. Szczegółowe ilości dostaw określane będą kaŜdorazowo przez Zamawiającego.  
 
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego 
w temperaturze rzeczywistej w miejscu wyładunku.  
 
3. Do wyliczenia ceny ofertowej naleŜy przyjąć cenę podawaną przez producenta na stronie 
internetowej z dnia ogłoszenia przetargu tj. 19.02.2010r., a tym samym cena ofertowa 
powinna być skalkulowana na ten sam dzień.  
 
4. Zawartość siarki w oleju opałowym moŜe wynosić max 0,10% (m/m) 
 
5. Cena oleju opałowego lekkiego będzie się zmieniać w wyniku: 
a) zmiany ceny producenta (potwierdzonej na stronie internetowej producenta na dzień 
dostawy); 
b). ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT (na dzień podpisania umowy stawka podatku 



VAT wynosi 22%) 
 
Cena netto dostawy będzie kalkulowana w dniu dostawy wg następującej formuły cenowej: 
Cn (zł/litr) = X (zł/m3 )/1000 +/- n (zł/litr) 
 
gdzie: 
 
Cn – cena netto sprzedaŜy oleju opałowego lekkiego wyraŜona w złotych za jeden litr w 
temperaturze referencyjnej 15 st.C  
X – aktualna w dniu dostawy cena oleju opałowego lekkiego u producenta ogłaszana na jego 
stronie internetowej, wyraŜona w złotych za jeden metr sześcienny w temp. referencyjnej 
15st. C  
n – stała marŜa/opust Wykonawcy zaoferowana w ofercie (zł/litr)  
 
6. Do projektu wzoru umowy w §3 dodaje się punkt 7 wprowadzając następujący zapis: 
Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju 
opałowego wynikających z ustawy o podatku  akcyzowym z dnia 06.12.2008r. (wraz z 
późniejszymi zmianami) kaŜdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu 
odbioru paliwa. 

 
 
 
 
 
 
W związku z powyŜszym, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
 
Dot. SIWZ:  
rozdział  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA otrzymuje  brzmienie: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości około 
100.000litrów, zawartość siarki w oleju opałowym moŜe wynosić max 0,10% (m/m), 
z dostawą do zbiorników Zamawiającego, zlokalizowanych w m. Barwinek (byłe przejście 
graniczne), 38-454 Tylawa - w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010r.   
 
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):          09135100-5 Olej opałowy 
 
3. Zapotrzebowanie – wielkość kaŜdorazowego zakupu przedmiotu zamówienia  ustalane 
będą przez Zamawiającego.  
 
4. Orientacyjne roczne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia: 
Olej opałowy lekki około 100.000litrów, zawartość siarki w oleju opałowym moŜe wynosić 
max 0,10% (m/m).  
 

5. Zamawiający  zastrzega  sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia w przypadku, gdy 
w trakcie wykonywania umowy w zawiązku z zaistniałymi warunkami atmosferycznymi, 
zmniejszy się zapotrzebowanie zamawiającego na przedmiot zamówienia.  



 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu  zamówienia, jeŜeli w wyniku 
zaistnienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych nietypowych dla danej pory roku, 
nastąpi taka konieczność. Zwiększenie  zamówienia wymaga aneksu do umowy w formie 
pisemnej i następuje wg cen wynikających  z oferty i niniejszej umowy.  
 
7. Zamawiający moŜe zaŜądać potwierdzenia, Ŝe przedmiot zamówienia spełnia warunki 
określone w SIWZ.  
 
§ 1, pkt4 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
Orientacyjne roczne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia: 
Olej opałowy lekki -  około 100.000litrów, zawartość siarki w oleju opałowym moŜe wynosić 
max 0,10% (m/m) 
 
§ 5, pkt1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
Cena oleju opałowego lekkiego będzie się zmieniać w wyniku: 
a) zmiany ceny producenta (potwierdzonej na stronie internetowej producenta na dzień 
dostawy); 
b). ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT (na dzień podpisania umowy stawka podatku 
VAT wynosi 22%) 
 
Cena netto dostawy będzie kalkulowana w dniu dostawy wg następującej formuły cenowej: 
Cn (zł/litr) = X (zł/m3 )/1000 +/- n (zł/litr) 
 
gdzie: 
 
Cn – cena netto sprzedaŜy oleju opałowego lekkiego wyraŜona w złotych za jeden litr w 
temperaturze referencyjnej 15 st.C  
X – aktualna w dniu dostawy cena oleju opałowego lekkiego u producenta ogłaszana na jego 
stronie internetowej, wyraŜona w złotych za jeden metr sześcienny w temp. referencyjnej 
15st. C  
n – stała marŜa/opust Wykonawcy zaoferowana w ofercie (zł/litr)  
 

do § 3 projektu umowy dodaje się punkt 7. 
W związku z powyŜszym § 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały, na podstawie 
telefonicznego lub przesłanego faksem zamówienia Zamawiającego, w określonej ilości do 
zbiorników Zamawiającego zlokalizowanych  w miejscowości Barwinek (byłe przejście 
graniczne), w terminie do dwóch dni kalendarzowych. W przypadku, gdyby termin dostawy 
przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy, w dniu następnym. 
  
2. Świadczenie dostaw, tj. załadunek materiałów u producenta, transport i wyładunek na 
miejscu składowania Zamawiającego odbywać się będzie sprzętem i transportem 
Wykonawcy. 
 
3. Określenie dostarczonej ilości paliwa nastąpi w temperaturze rzeczywistej w miejscu 
wyładunku.  
 
4. Szczegółowe ilości dostaw określane będą kaŜdorazowo przez Zamawiającego. 



 
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony materiał spełniał wymogi określone w SIWZ . 
6. KaŜda dostawa podlegać będzie odbiorowi jakościowemu i ilościowemu dokonywanemu 
przez przedstawiciela  Zamawiającego w Barwniku. 
 
7. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju 
opałowego wynikających z ustawy o podatku  akcyzowym z dnia 06.12.2008r. 
(wraz z późniejszymi zmianami) kaŜdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej 
w dniu odbioru paliwa. 
 

Do formularza oferty dodaje się zapis: 
Do wyliczenia ceny ofertowej naleŜy przyjąć cenę podawaną przez producenta na stronie 
internetowej z dnia ogłoszenia przetargu tj. 19.02.2010r., a tym samym cena ofertowa 
powinna być skalkulowana na ten sam dzień.  
Nowy formularz oferty w załączeniu (załącznik nr 1 do siwz) 
 
  
 
 
Dokonana modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia wiąŜe wykonawcę 
z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.  
 
 
 
Jednocześnie informuj ę, iŜ Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert na dzień 
05.03.2010r.  

 
 
 
 
 
 
Zatwierdzam: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

…………………….………… 

       (pieczęć  Oferenta) 

 
OFERTA   PRZETARGOWA 

 
          

Powiatowy Zarząd Dróg   
38-400 Krosno  
ul. Bieszczadzka 1 

 
         
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonym na: 
 

Dostawa oleju opałowego do zbiorników zlokalizowanych w Barwniku  
 
oferujemy  wykonanie w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia za  cenę:    
 
Do wyliczenia ceny ofertowej naleŜy przyjąć cenę podawaną przez producenta na stronie 
internetowej z dnia ogłoszenia przetargu tj. 19.02.2010r., a tym samym cena ofertowa 
powinna być skalkulowana na ten sam dzień.  
 
 
cena netto: ………… zł/litr 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………………..) 
 
podatek VAT w wysokości ………... %, tj. ………………. zł) 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………………...) 
  
 
Łączna cena brutto (z podatkiem VAT) wynosi: …………….zł/litr 
 
(słownie: ………………………………………………………………………………………)    
 
 
1. Oświadczam, Ŝe w  cenie oferty  zostały  uwzględnione wszystkie koszty wykonania  zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.  
 
2.  Oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 
 
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków  Zamówienia oraz z projektem 
umowy i nie  wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy 
umowę zgodnie z projektem umowy – w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  
 
4. Przedmiot zamówienia wykonamy Sami / z  udziałem  Podwykonawców/ jako Konsorcjum  

 



(właściwe  podkreślić) 
   terminie do dnia …………….   
 
4.1. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem 
przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeŜe w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Ŝe część lub całość zamówienia nie moŜe być 
powierzona podwykonawcom. 

 
5. Oświadczamy, Ŝe firma nasza spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w 
SIWZ oraz, Ŝe złoŜyliśmy wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.   
 
6. Oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia. 
 
7. UwaŜamy się za związanych ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
8. Aktualne dane Wykonawcy: 
 
Tel.: ………………………. 
Fax.: ………………………. 
e-mail: ...................................... 
 
9. Opis części zamówienia realizowanego przez Podwykonawcę*: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
*Wypełnić w przypadku wykonywania zamówienia z udziałem Podwykonawców 
 
10. Dokumenty dołączone do oferty powinny być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii    
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  
 

11.  Załącznikami  do  niniejszej  oferty  są: 

a) ......................................................................................... 
b) ......................................................................................... 
c) ......................................................................................... 
d) ......................................................................................... 
e) ......................................................................................... 
f) ......................................................................................... 
  
  
Na  ………. kolejno ponumerowanych  stronach  składamy  całość  oferty. 
 
 
 
 
Miejsce i data …………...... Podpisano* ………………… 
 
* /podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie 
uprawnionych do zaciągania zobowiązań/.      


