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WYJAŚNIENIE  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego  na „Zakup paliw dla SPZOZ Krotoszyn  
dla SPZOZ Krotoszyn „ 

 RZP-V/1/14/17 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych zmienia treść siwz – 
załącznika nr 2 formularza cenowego –-  kolumna A i poz. 3. 
Jest: 
Cena jednostkowa brutto za 1 litr paliwa z dnia 02.06.2016 r.  na stacji paliwowej Wykonawcy (w zł) 
 
Powinno być: 
Cena jednostkowa brutto za 1 litr paliwa z dnia 28.04.2017 r.  na stacji paliwowej Wykonawcy (w zł) 
 
Jest: 
Etylina bezołowiowa Pb 95 
 
Powinno być: 
 
Benzyna  bezołowiowa Pb 95 
 
Poprawiony formularz cenowy stanowi załącznik niniejszych wyjaśnień. 
 
Ponadto Zamawiający zmienia zapis treści siwz: 
Rozdz. III Opis Przedmiotu zamówieni pkt 1: 
Jest: 
 - Etylina bezołowiowa Pb 95 w ilości do 5.700 litrów, z zgodnie z normą  PN – EN  
       228: 2009 lub równoważną. 
Powinno być; 
 - Benzyna  bezołowiowa Pb 95 w ilości do 5.700 litrów, z zgodnie z normą  PN – EN  
       228: 2009 lub równoważną. 
 
Pkt 5: 
 
Jest: 

a) olej napędowy  -    2000 L 
b) etylina Pb – 95,  -     200 L 

 
Powinno być; 

c) olej napędowy  -    2000 L 
d) benzyna bezołowiowa Pb – 95, -    200 L 

 
Rozdz. XII Opis sposobu obliczenia ceny pkt 2: 
 
Jest: 
1. Cena oferty winna być określona w następujący sposób. 
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Paliwo ( olej napędowy o liczbie cetanowej 55, olej napędowy o liczbie cetanowej 51, etylina Pb 95, 
olej opałowy): 

Powinno być: 
2. Cena oferty winna być określona w następujący sposób. 

Paliwo ( olej napędowy o liczbie cetanowej 55, olej napędowy o liczbie cetanowej 51, benzyna 
bezołowiowa Pb 95, olej opałowy): 
 

Ponadto Zamawiający zmienia zapis Formularza ofertowego w pkt 10: 
 
Jest: 
1. Zobowiązujemy się do utrzymania ciągłej rezerwy paliw dla potrzeb SPZOZ  w Krotoszynie na wypadek trudnej 

sytuacji na rynku paliwowym: 
a). olej napędowy  -   2000 L 
b).etylina Pb – 95, -     200 L 

Powinno być; 
2. Zobowiązujemy się do utrzymania ciągłej rezerwy paliw dla potrzeb SPZOZ  w Krotoszynie na wypadek trudnej 

sytuacji na rynku paliwowym: 
a). olej napędowy  -    2000 L 
b).benzyna bezołowiowa Pb – 95, -    200 L 

Poprawiony formularz ofertowy stanowi załącznik niniejszych wyjaśnień. 
 

 
Ponadto Zamawiający zmienia zapis  Projektu umowy: 
§2 pkt 2 : 
Jest: 

b) utrzymania ciągłej rezerwy paliw dla potrzeb SPZOZ  w Krotoszynie na wypadek trudnej sytuacji na rynku 
paliwowym: 

- olej napędowy -  2000 L 

- etylina Pb – 95, -    200 L 

Powinno być; 
c) utrzymania ciągłej rezerwy paliw dla potrzeb SPZOZ  w Krotoszynie na wypadek trudnej sytuacji na rynku 

paliwowym: 
- olej napędowy -  2000 L 

- benzyna bezołowiowa Pb – 95,    200 L 

 
Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i 
zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.  
 

      Z poważaniem 
 

 
 
 

Krotoszyn, dnia  20.04.2017 r.   


