
Gorzów Wlkp., 21 lipca 2009r.

Odpowiedź na zapytanie 

dotyczy:   postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu   

nieograniczonego  na  dostawę  oleju  opałowego  lekkiego  na  potrzeby kotłowni   Domu Pomocy 

Społecznej nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 17 lipca 2009r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do 

zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 

223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zgodnie   z   art.   38   ust.   2   ustawy  z   dnia   29   stycznia   2004   roku  Prawo  

zamówień  publicznych   (  Dz.  U.  z  2007  roku,  Nr  223,  poz.1655  z  późniejszymi  zmianami  ) 

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Pytanie 1

1. Czy cena oferowana, oraz fakturowana odnosi się do temperatury referencyjnej +15ºC, co 

jest  zgodne  z  cennikiem  producentów  paliw  ogłaszanym  codziennie  na  stronach 

internetowych (ceny wyrażane są w m3 w temperaturze +15ºC) oraz zapisami Ustawy o 

podatku akcyzowym?

Odpowiedź  Zamawiającego:  Cena  oferowana,  oraz  fakturowana  odnosi  się  do  temperatury 

referencyjnej  +15ºC, co jest  zgodne z cennikiem producentów paliw ogłaszanym codziennie  na 

stronach internetowych (ceny wyrażane są w m3 w temperaturze +15ºC) oraz zapisami Ustawy o 

podatku akcyzowym.

Pytanie nr 2

1. Zamawiający określił datę otwarcia ofert tj. 23.07.2009r. jako datę na którą należy podać 

cenę ofertową wraz z podaniem upustu cenowego. Z racji  faktu,  iż część Wykonawców 

oferty  wysyła  z  jedno  lub  kilkudniowym wyprzedzeniem za  pomocą  poczty  kurierskiej 

prosimy  o  zmianę  daty  ustalenia  ceny  na  wcześniejszą  np.  na  dzień  20.07.2009r. 

Zaproponowana  zmiana  pozwoli  każdemu  z  Wykonawców  dostarczyć  ofertę  na  czas  z 



prawidłowo obliczoną formułą cenową.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę daty na dzień 21.07.2009r..

Powyższe zmiany są integralną częścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

i dotyczą wszystkich Wykonawców, którzy pobrali specyfikacje istotnych warunków zamówienia.


