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OGŁOSZENIE Nr 2
o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:
„Dostawa paliwa – oleju napędowego ON”
Ogłoszenie ukazało się w dniu 13 października 2016 r. pod numerem 323518-2016
Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia ust. 4 pkt. 5) przyjmuje brzmienie:

„5) płatność za poszczególne dostawy odbywać się będzie po cenie, która składać się będzie z
ceny sprzedaży hurtowej w dniu złożenia zamówienia na daną dostawę ogłoszonej przez PKN
Orlen i ze stałej marży (lub stałego rabatu) podanego w ofercie Wykonawcy;”
2. Rozdział X Opis sposobu przygotowania oferty ust. 1 pkt 1) przyjmuje brzmienie:

„1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1.1 do SIWZ;”
3. Rozdział XIV Opis sposobu obliczania ceny przyjmuje brzmienie:

„Cena ofertowa brutto za 1 litr paliwa podana w ofercie składać się ma z ceny hurtowej
sprzedaży za 1 litr oleju napędowego z dnia ogłoszenia przetargu, to jest z 13.10.2016 r.
ogłoszonej przez PKN Orlen powiększonej o marżę Wykonawcy lub pomniejszonej o rabat, który
Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu wyrażone w złotych z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
C = COrlen + M lub C = COrlen – R
C – cena ofertowa brutto za 1 litr paliwa
COrlen – cena hurtowa ogłoszona przez PKN Orlen w dniu 13.10.2016 r.
M – stała marża Wykonawcy lub R – stały rabat udzielony Zamawiającemu
Podana w ofercie marża lub rabat będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy z
Wykonawcą.
Cena ofertowa brutto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia.”
4. Rozdział XV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert przyjmuje brzmienie:

1. „Zamawiający dokona wyboru oferty kierując się kryterium:
Cena ofertowa brutto – C
2. Waga kryterium – 100%
3. Sposób oceny:
Cena najtańszej oferty
C = ---------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty

4. Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny
brutto paliwa na dzień ogłoszenia przetargu wskazanej przez Wykonawcę w ofercie (załącznik
nr 1.1 do SIWZ) i przeliczona według wzoru jak wyżej.
5. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert dokona
wyboru oferty w trybie art. 91 ust. 4 ustawy PZP.”

5. Rozdział XVII

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach przyjmuje brzmienie:
„Wzór umowy, stanowi załącznik nr 4.1 do SIWZ.”

6. Rozdział XIX Zmiany umowy ust.1 pkt 1) przyjmuje brzmienie:
„zmiana

ceny jednostkowej Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §3 umowy (załącznik nr 4.1
do SIWZ)”
7. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy zastąpiony zostaje Załącznikiem nr 1.1 do SIWZ.
8. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zastąpiony zostaje Złącznikiem nr 4.1 do SIWZ.
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