ZP.212.07.2018

Poznań, dnia 07.11.2018r.

MODYFIKACJA SPCYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. Poz.1986), zwanej dalej ustawą, którego p rzedmiotem
zamówienia jest Dostawa ok. 120 000 l gazu płynnego: propan techniczny dla celów
grzewczych dla Oddziału Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, Poznań.
Zgodnie z treścią art 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji
Istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
1) pkt 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1) Oferty należy składać do dnia 13.11.2018r. do godziny 11.00 w sekretariacie Zamawiającego, III
piętro, ul. J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.11.2018r. o godz. 11.15 w salce konferencyjnej w
siedzibie Zamawiającego na III piętrze, ul. J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.
2) pkt 12 SIWZ otrzymuje brzmienie:
12. Opis sposobu obliczenia ceny
Zamawiający zamierza nabyć konkretną ilość gazu dostarczonego wg wskazań układu
pomiarowego w samochodzie dostawcy, w zaproponowanej cenie ofertowej, bez żadnych
dodatkowych przeliczeń.
Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie koszty realizacji zamówienia
(między innymi: VAT, akcyzę, marżę, transport).
Cenę ofertową należy ustalić w oparciu o notowania cen 1 tony gazu na granicy wschodniej,
umieszczoną w oficjalnym cenniku hurtowym paliw – www.e-petrol.pl obowiązującym na określony
dzień (na dzień 06.11.2018 r.) oraz podanie stałej niezmiennej przez cały czas trwania realizacji
umowy marży lub upustu wykonawcy, których

wartość procentową podaje w formularzu

ofertowym – załącznik nr 5.
Dla porównania i oceny ofert, Zamawiający przyjmuje cenę brutto za 1 litr gazu płynnego propan
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techniczny dla celów grzewczych obliczoną w następujący sposób:
- cena 1 litra gazu propan = (cena hurtowa* +/- marża/upust PLN/t )* współczynnik gęstości
(0,000526)
* cena hurtowa ustalona na podstawie notowań cen 1 tony gazu propan na granicy wschodniej
publikowanych przez portal www.e-pertrol.pl, obowiązujących na dzień 06.11.2018r.
Obowiązująca na przedmiot zamówienia stawka podatku VAT wynosi 23%. Jeżeli Wykonawca
zastosuje stawkę VAT odmienną niż wskazana zobowiązany jest wskazać podstawę jej przyjęcia
(przepisy prawa lub posiadane indywidualne interpretacje).
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
Marża i upust są wartościami wyrażonymi w procentach i pozostają niezmienne w całym
okresie realizacji zamówienia.
- do ceny netto 1 litra gazu obliczonej wg powyższych zasad należy doliczyć podatek VAT i tak
obliczoną cenę brutto za 1 litr gazu płynnego należy przenieść do Formularza ofertowego, po
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, przy czym wszystkie zawarte w ofercie ceny
(jednostkowe i łączne) są cenami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830).
W przypadku gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty,
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Każdorazowo przy zamawianiu gazu w trakcie obowiązywania umowy cena hurtowa ustalona
będzie na podstawie poniedziałkowych ( w tym tygodniu, w którym zostało złożone zamówienia)
notowań cen 1 tony gazu na granicy wschodniej publikowanych przez portal www.e-petrol.pl.
3) pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
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podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
zasady oceny ofert:
1. cena – 60%
Za kryterium cena - maksymalną liczbę 60 punktów otrzyma wykonawca, który poda najniższą
cenę za realizację zamówienia. Pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według
wzoru:
cena najniższa
................................
cena badanej oferty

x 60 = liczba punktów

2. termin dostawy- 20 %
Wykonawca który zaoferuje termin dostawy każdej partii gazu w terminie do 24 godzin od złożenia
zamówienia, otrzyma 20,00 punktów.
Wykonawca który zaoferuje termin dostawy każdej partii gazu w terminie do 48 godzin od złożenia
zamówienia, otrzyma10,00 punktów.
Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 48 godzin otrzyma 0,00 punktów.
Termin dostawy każdej z partii oleju nie może przekroczyć 72 godziny od złożenia zamówienia.
Maksymalny oferowany termin dostawy należy podać w Formularzu ofertowym.
3. termin płatności – 20%:
Za kryterium „termin płatności” komisja przetargowa przyzna:
-10,00 pkt – za deklarowany termin płatności wynoszący 21 dni,
-20,00 pkt – za deklarowany termin płatności wynoszący 28 dni.
Wykonawca, który zadeklaruje minimalny wymagany termin płatności wynoszący mniej niż 21 dni,
otrzyma w niniejszym kryterium 0,00 punktów.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przy
spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu.
Dodatkowo zmianie ulega załącznik nr 5 – Formularz Ofertowy, ofertę należy złożyć na nowym
wzorze.

sprawę prowadzi
Małgorzata Górska
nr tel.
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