
Ostróda, dn. 06.02.2020 r. 

Zamawiający: 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z o.o.  

ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda 

 

Do wiadomości  

uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania na hurtowy zakup wraz z  dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji 

paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie. 

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/ZOE/16/2019 

 

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

przedłużenie terminu składania ofert 

 

 Zamawiający, Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie, działając na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.) dokonuje następujących modyfikacji w treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ): 

 

 

1. §3 ust. 1 lit. d SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

Jeżeli Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert. 

 

2. § 6 ust. 10 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli 2: 
 

Tabela 2. Kryteria oceny 
 

Nr Kryterium  
Opis Znaczenie  

w % 

1. 
Cena  

(z podatkiem VAT) 

cena brutto na którą powinny składać 
się wszystkie koszty poniesione przez 

Wykonawcę 
60 

2. Termin realizacji dostaw  

Termin realizacji dostawy liczony od 
momentu złożenia przez 

Zamawiającego zamówienia: 
do 24h - 20 pkt 
do 48h – 10pkt  

20 



2 

 

3. Termin płatności  
30 dni - 20pkt. 
21 dni - 0 pkt.  

 
20 

SUMA:  
 

 

Sposób obliczania ceny: 

 Wykonawca w składanej ofercie określi cenę wynikającą z cen hurtowych netto 

za 1 m3 danego rodzaju paliwa obowiązujących na dzień 23 grudnia 2019 r. przez 

PKN ORLEN na stronie internetowej: 

http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/default.aspx  

pomniejszonej o  opust dla danego rodzaju paliwa, który pozostanie niezmienny 

w trakcie trwania umowy.  

 Na podstawie powyższych wyliczeń jednostkowych Wykonawca określi całkowitą 

cenę oferty brutto, która stanowiła będzie łączną cenę dla ilości i rodzajów 

paliwa będących przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.: 

 olej napędowy: 7100 m³ 

 benzyna bezołowiowa Pb 95: 700 m³ 

 benzyna bezołowiowa Pb 98: 60 m³ 

  

Sposób oceny ofert: 

1. Kryterium cena:  

Lc = 
Ci

C min
x Wk 

Lc- liczba punktów w kryterium cena 

Cmin - najniższa wartość brutto  spośród nieodrzuconych ofert; 

Ci – wartość brutto  z badanej oferty; 

Wk – waga kryterium 

2. Termin realizacji dostaw 

Termin realizacji dostawy liczony od momentu złożenia przez Zamawiającego 
zamówienia: 
do 24h- 20 pkt 
do 48h – 10pkt 
UWAGA: wskazanie w ofercie terminu dostawy innego niż 24h/48h bądź niewskazanie terminu w 
ogóle skutkowało będzie przyznaniem Wykonawcy 0 pkt w kryterium. 
 

3. Termin płatności: 

30 dni- 20 pkt. 
21 dni- 0 pkt 
UWAGA: wskazanie w ofercie terminu płatności innego niż 21/30 dni bądź niewskazanie terminu w ogóle 
skutkowało będzie przyznaniem Wykonawcy 0 pkt w kryterium. 

 



3 

 

3. Zmienia się załącznik nr 1 do SWIZ (Formularz oferty) w następującym 

zakresie: 

 

a) pkt 3 lit. b w treści Oferty otrzymuje brzmienie: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 

 

Termin płatności: […] dni 

UWAGA: wskazanie terminu płatności innego niż 21/30 dni bądź niewskazanie terminu w ogóle  

skutkowało będzie przyznaniem Wykonawcy 0 pkt w kryterium. 

 

 

 

  Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.), mając na względzie powyższe 

zmiany, przedłuża termin na składanie ofert i dokonuje zmian SIWZ w poniższym 

zakresie: 

 

1. § 8  ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, 
dedykowaną dla niniejszego postępowania na Hurtową dostawę paliw 
płynnych dla Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej sp. z o.o. w Ostródzie 
Zamawiającego –Żegluga Ostródzko-Elbląska sp. z o.o. w Ostródzie  nie 
później niż do 14 lutego 2020 r. do godz.10:00  
 

2. § 8  ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Oferty zostaną otwarte w pomieszczeniu pokój nr 7 w dniu 14 lutego 2020 
r. o godzinie 10:15 Protokół z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie 
zamieszczony na stronie: www.zegluga.com.pl  zgodnie z art. 86 ust. 5 
Ustawy. 

 

 

 

 

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianom 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.zegluga.com.pl/

