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         Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków     

w Kielcachw Kielcachw Kielcachw Kielcach    

 
         
                                                                                                      Kielce, dnia 12 listopada 2007r 
 
 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w 2008r, dla potrzeb 
kotłowni olejowych połoŜonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego 

Zarządu Budynków  w Kielcach. 
  
 
 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z póź. zm), Zamawiający  udziela odpowiedzi na złoŜone 
pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną  przekazane w formie pisemnej wykonawcom, którzy 
pobiorą specyfikację u Zamawiającego oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego.   
 
Pytanie 1 
Czy dostarczone ilości oleju opałowego fakturowane będą w temperaturze rzeczywistej czy 
referencyjnej 15°C? Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz.U. 
Nr 29 z 2004r, poz.257 producenci paliw, m.in. PKN ORLEN S.A stosują objętościowy 
system sprzedaŜy paliw oparty na m³ w temperaturze referencyjnej 15°C. 
Odpowiedź: Dostarczane w temperaturze rzeczywistej ilości oleju opałowego fakturowane 
będą w temperaturze referencyjnej 15°C. 
 
Pytanie 2 
Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana? 
Odpowiedź:  Zgodnie złączonym do SIWZ „Opisem przedmiotu zamówienia”  - druk nr 5 
pkt.3 Warunki dostawy – jednorazowa dostawa będzie wynosić nie mniej niŜ 5000 litrów.  
 
Pytanie 3 
Czy z racji tego, Ŝe dostawcy mają róŜne warunki handlowe zakupu oleju opałowego u jego 
producentów (cena hurtowa producenta +/- marŜa/opust) oraz ponoszą róŜne koszty realizacji 
przedmiotowego zamówienia oferenci mogą zaproponować marŜe lub opust od oficjalnej 
ceny producenta publikowanej na stronie internetowej  (np. www.orlen.pl, www.lotos.pl)? 
Jeśli tak to jak naleŜy przedstawić w ofercie, wzór formularza ofertowego zakłada jedynie 
zaoferowanie marŜy, która odnosi się wyłącznie do wartości dodatnich zgodnie z ustawą z 
dnia 05.07.2001r o cenach (Dz.U. nr 97 poz.1050 z póź. zmia.)?   
Odpowiedź: 
Zamawiający uszczegółowił opis składnika ceny jednostkowej B.   
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  B -       +/- marŜa handlowa / opust producenta, dystrybutora, pośrednika,    
               za 1000 litrów  oleju opałowego. Składnik ceny jednostkowej B zawiera  
               między innymi transport, ubezpieczenie towaru, załadunek, rozładunek, opust  
               producenta oraz  inne koszty pośrednie.     
               B  – składnik ceny jednostkowej stały  przez okres realizacji umowy,  
                       o wartości  dodatniej lub ujemnej. 
 

Działając w trybie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z póź. zm), Zamawiający modyfikuje treść SIWZ   
 w pkt.17.2 , formularz  ofertowy (druk nr. 1) oraz wzór umowy (druk nr 4)  w części  
 dotyczącej  opisu składnika ceny  jednostkowej B. 
 Jednocześnie na podstawie art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo  
 zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z póź. zm), Zamawiający 
 informuje, Ŝe przedłuŜa termin składania ofert do 20 listopada  2007r. do godz. 1000 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada  2007r. do godz. 1030 
 
 
 


