
 

Szczecin, dnia 19.08.2019 r.  

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu  

   

 

Znak sprawy:  DT.01.ZP.2019.JK   

   

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy 

paliwa płynnego – oleju napędowego na rzecz Szczecińsko-Polickiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”.  

 

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

publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

 

1. W Rozdziale X SIWZ punkt 3 otrzymuje brzmienie:  

 

„3.  Cena wskazana w ofercie musi być odniesiona do temperatury referencyjnej 15oC i 

obowiązywać dwa dni przed terminem składania ofert, tj. 26 sierpnia 2019 r. „ 

 

2. W Rozdziale X SIWZ punkt 4 otrzymuje brzmienie:  

 

„4.  W trakcie trwania umowy rozliczenia za dostawę paliwa następować będą wg cen 

bieżących ustalanych wg wzoru: cena bieżąca = (cena podstawowa w dniu dostawy 

± marża/upust Wykonawcy) + VAT;  

gdzie:  

a) cena podstawowa = cena hurtowa PKN ORLEN dla temperatury referencyjnej 

15
o
C publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN,  



b) ± marża/upust Wykonawcy = cena netto wg oferty z dnia 26 sierpnia 2019 r. – 

cena podstawowa z dnia 26 sierpnia 2019 r..  

Marża/upust będą takie same dla rozliczeń za olej napędowy standardowy i o 

polepszonych właściwościach niskotemperaturowych.” 

 

3. W Rozdziale XIII SIWZ punkt 4 otrzymuje brzmienie:  

 

„4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności 

podatku VAT (split payment).” 

 

4. W Załączniku nr 1 do siwz pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

  

„2. Oświadczam(y), że oferowana cena oleju napędowego obowiązuje na dzień 26 sierpnia 

2019 r. i odniesiona jest do temperatury referencyjnej 15oC publikowanej przez PKN 

ORLEN w dniu 26 sierpnia 2019 r. Oświadczam (y), że oferowana przez nas cena 

jednostkowa podlegać będzie zmianom, a szczegółowy, zaakceptowany przez nas opis 

mechanizmu ustalania zmian cen w czasie trwania umowy zawarty został we wzorze 

umowy dostawy (załącznik nr 2 do SIWZ).” 

 

5. § 6 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) ustęp 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności 

podatku VAT (split payment).” 

 

6. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do 

dnia 28.08.2019 r. Ilekroć w siwz występuje data 21.08.2017 r. zastępuje się ją datą 

28.08.2019 r.  

 

7. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ 

pozostają niezmienione. 
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