Orli Staw, dnia 6 grudnia 2011 roku
UA. 271.1.15.2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju
napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego oraz gazu
propan – butan i gazu płynnego propan do Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr
ogłoszenia 407730 – 2011 z dnia 01.12.2011 r.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
(Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.)
zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1) skreśla się wyrazy „benzyny bezołowiowej 95”, „oraz gazu propan – butan i gazu
płynnego propan” we wszystkich miejscach SIWZ, w których występują; tj. w nazwie
postępowania, w załączniku nr 2 – wzorze oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”, w załączniku nr 3 – wzorze oświadczenia
Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, w pkt. 16.1 Instrukcji
dla Wykonawców – I części SIWZ, w § 1 w ust. 2Wzoru umowy dla Zadania nr 1 –
III części SIWZ;
2) pkt 4.1 Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„4.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Związku Komunalnego Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina”:
4.1.1 oleju napędowego w szacunkowej ilości 24 000 litrów (Zadanie nr 1),
4.1.2 oleju opałowego lekkiego w szacunkowej ilości 20 000 litrów (Zadanie nr 2),
na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2,
62 – 834 Ceków.”;
3) skreśla się w pkt. 4.3.1 Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ wyrazy „oraz
benzyny bezołowiowej 95: CPV 09132100-4”;
4) skreśla się pkt. 4.3.3. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ;
5) w pkt. 4.4 Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ skreśla się wyrazy „i Zadania
nr 3”;
6) pkt 5 Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„5. Termin wykonania zamówienia
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie przez 3 miesiące
od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do całkowitej realizacji przedmiotu
zamówienia określonego w pkt. 4 Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ.”;
7) w pkt 6.1.2) Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ lit. a, b otrzymuje
brzmienie:
„a) w zakresie Zadania nr 1 - co najmniej jednej dostawy oleju napędowego
o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto,
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b) w zakresie Zadania nr 2 – co najmniej jednej dostawy oleju opałowego lekkiego o
wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto.”;
8) skreśla się lit. c w pkt 6.1.2) Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ;
9) w pkt. 10 Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ wyrazy „Magdalena Poroś”
zastępuje się wyrazami „Aneta Garwol”;
10) pkt 11.1. i 11.2. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymują brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw” - sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Cekóww nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
15 grudnia 2011 roku
do godz.
10.00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
„Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju
napędowego, oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina” dla zadania nr...
„Nie otwierać przed dniem 15 grudnia 2011 roku, godz. 10.05”;
11) pkt 13.1.Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1.Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków
w dniu

15 grudnia 2011
roku

o godz.

10.05

12) skreśla się w pkt. 15.1.1) Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ wyrazy „oraz
cena brutto benzyny bezołowiowej 95”;
13) skreśla się pkt. 15.1.3) Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ;
14) skreśla się w pkt. 16.1. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ wyrazy „ceny
netto i ceny brutto za 1000 litrów benzyny bezołowiowej 95” oraz „ceny netto i ceny
brutto za 1 jedenastokilogramową butlę gazu propan – butan i 1 litr gazu płynnego
propan”;
15) skreśla się w pkt. 16.3 Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ wyrazy
„A3 = najniższa cena brutto oferty dla Zadania 3 (z kolumny 9 tabeli Formularza
Oferty)
B3 = oceniana cena brutto oferty dla Zadania 3(z kolumny 9 tabeli Formularza
Oferty)”, wyrazy „X3 = A3/B3 x 100 pkt.” oraz wyrazy „X3 – ilość punktów
uzyskanych przez ocenianą ofertę w ramach Zadania nr 3”;
16) skreśla się w pkt. 16.4 Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ wyrazy „I = cena
netto za 1000 l benzyny bezołowiowej 95 z Formularza Oferty Wykonawcy (kol. 3)”,
„J = cena netto za 1000 l benzyny bezołowiowej 95 – Eurosuper odczytana ze strony
internetowej PKN Orlen S.A. w dniu 1 grudnia 2011 r. (z działu aktualne ceny
paliw)”, „W BB = I / J” oraz „WBB – współczynnik korekcyjny cen dla benzyny
bezołowiowej 95”;
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17) w pkt. 22Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ tiret trzeci otrzymuje
brzmienie:
„- przedłożyć do wglądu opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia w wysokości
nie mniejszej niż określona poniżej odpowiednio dla danego zadania/zadań, do
którego posiadania zobowiązany będzie przez cały okres realizacji umowy:
a) 200 000 zł - dotyczy wszystkich zadań lub tylko zadania nr 1;
b) 100 000 zł – dotyczy Zadania nr 2.”;
18) w pkt. 24 Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
„Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, polegających na zmianie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez
strony świadczeń wynikających z umowy.”;
19) w Formularzu Oferty w tabeli w wierszu dotyczącym Zadania nr 1 wyrazy „162 000
litrów” zastępuje się wyrazami „24 000 litrów”;
20) w Formularzu Oferty w tabeli w wierszu dotyczącym Zadania nr 2 wyrazy „42 000
litrów” zastępuje się wyrazami „20 000 litrów”;
21) w Formularzu Oferty w tabeli w kolumnie nr 10 skreśla się wyrazy „W BB”;
22) w Formularzu Oferty skreśla się wiersz w tabeli dotyczący Zadania nr 1- dostawy
benzyny bezołowiowej 95 w szacunkowej ilości 450 litrów do Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw” oraz tabelę dotyczącą Zadania nr 3;
23) w Formularzu Oferty skreśla się wyrazy „SUMA WARTOŚCI ZADANIA 1” oraz
„Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”;
24) pkt 1.1., 1.1.1., 1.1.2. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – II części SIWZ
otrzymują brzmienie:
„1.1. Dostawa oleju napędowego (CPV 09134100-8) w ilości szacunkowej 24 000
litrów.
1.1.1. Olej napędowy w ilości szacunkowej 24 000 litrów musi spełniać wymogi
określone w PN-EN 590:2006. (W okresie temperatur poniżej -20˚C jakość paliwa
zimowego musi zapewnić ciągłość pracy silników pojazdów Zamawiającego).
1.1.2. Olej napędowy Wykonawca dostarczać będzie sukcesywnie własnym
transportem – (autocysternami) do magazynu Zamawiającego – zbiornik naziemny
stacji paliw znajdującej się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków – konieczność zapoznania się
Wykonawcy z położeniem, rodzajem i sposobem funkcjonowania ww. stacji na
miejscu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.”;
25) skreśla się pkt. od 1.3 – 1.3.6.2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – II
części SIWZ;
26) pkt 1.2., 1.2.1. i 1.2.2. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – II części SIWZ
otrzymują brzmienie:
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„1.2. Dostawa oleju opałowego lekkiego (CPV 09135100-5) w ilości szacunkowej
20 000 litrów.
1.2.1. Olej opałowy lekki w ilości szacunkowej 20 000 litrów musi spełniać wymogi
określone w PN-C-96024:2001.
1.2.2. Olej opałowy lekki Wykonawca dostarczać będzie sukcesywnie własnym
transportem – (autocysternami), bezpośrednio do podziemnego zbiornika oleju
opałowego lekkiego, znajdującego się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.”;
27) skreśla się pkt. 1.4. – 1.1.6.4. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – II
części SIWZ;
28) w § 1ust. 1Wzoru umowy dla Zadania nr 1 – III części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1.
Przedmiotem umowy jest dostawa Zamawiającemu przez Wykonawcę oleju
napędowego w ilości szacunkowej 24 000 litrów do stacji paliw na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków,
zwanym dalej „Zakładem”, zgodnie ze SIWZ – załącznik nr 1 oraz Ofertą
Wykonawcy - załącznik Nr 2, które stanowią integralną część niniejszej umowy.;
29) w § 1 ust. 3 Wzoru umowy dla Zadania nr 1 – III części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„3. Umowa zostaje zawarta na okres 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy,
jednak nie dłużej niż do całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia określonego w §
1 ust. 1 umowy.”;
30) w § 2 w ust. 1po pkt. 1 Wzoru umowy dla Zadania nr 1 – III części SIWZ dodaje się
wyrazy „gdzie:WON – współczynnik korekcyjny cen dla oleju napędowego, obliczony
wg wzoru z punktu 16.4. SIWZ.”;
31) skreśla się w § 2 w ust. 1 pkt 2 Wzoru umowy dla Zadania nr 1 – III części SIWZ;
32) skreśla się w § 3 w ust. 3 lit. b Wzoru umowy dla Zadania nr 1 – III części;
33) skreśla się w § 5 w ust. w 1 w pkt. 1 lit. b Wzoru umowy dla Zadania nr 1 – III części;
34) w § 1 ust. 1Wzoru umowy dla Zadania nr 2 – III części SIWZ wyrazy „42 000 litrów”
zastępuje się wyrazami „20 000 litrów”;
35) w § 1 ust. 3 Wzoru umowy dla Zadania nr 2 – III części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„3. Umowa zostaje zawarta na okres 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy,
jednak nie dłużej niż do całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia określonego w §
1 ust. 1 umowy.”;
36) w § 2 ust. 1Wzoru umowy dla Zadania nr 2 – III części SIWZ wyrazy „WOO –
współczynnik korekcyjny cen dla oleju napędowego, obliczony wg wzoru z punktu
14.4. SIWZ” zastępuje się wyrazami „WOO – współczynnik korekcyjny cen dla oleju
napędowego, obliczony wg wzoru z punktu 16.4. SIWZ.”;
37) skreśla się Wzór umowy dla Zadania nr 3 – III części SIWZ.
Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.
Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
/-/
Daniel Tylak
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