
GMINNY ZESPÓL OSWIATY
ul. Glo,«ackiego 4

58·100 SWIDN/CA
tel. (74) 85.230.67, 85.233.98

NIP 884·184-18-77 Regon 890346870

Swidnica, dnia 27.09.2006 r.

wszyscy uczestnicy postepowania

Dotyczy: protestu na przetarg nr GZO-02/2006 r. pn.:"Dostawa oleju opalowego lekkiego
wraz z dostawa.

Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.) informujemy, iz do Zamawiajacego w dniu
26 wrzesnia 2006r. o godzinie 15.17 zostal wniesiony protest przez firme Patron Sp. z 0.0.,
ul. Ciernie 18, 58-160 Swiebodzice (kopia protestu w zalaczeniu).

Na podstawie art. 181.4 cytowanej ustawy przysluguje Panstwu prawo
przylaczenia sie do powyzszego protestu w terminie 3 dni od zamieszczenia niniejszego
zawiadomienia.

UWAGA!

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz zmianie ulegnie termin skladania i otwarcia
ofert z dnia 28 wrzesnia 2006 r. godz. l 000 (skladanie) i godz. 1030 (otwarcie) ofert, na
dzien:

13 pazdziernika 2006 r. godz. 1000 (skladanie) i godz. 1030 (otwarcie) ofert.

Z powazaniem



PATRON Sp. z 0.0.
ul.Ciernie 18
58-160 Swiebodzice

( Wykonawca)

Swiebodzice dn. 26.09.2006r.

( Zamawiajacy): Gminny Zespól Ot'·~mNY ZESP&~'O-SWIATY

ul. Glowackiego 4 W SWIDNICY

58-100 Swidnica Data 7 O .. 006
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PROTEST DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA:

"Zakup oleju opalowego lekkiego wraz z dostawa"
- termin zamieszczenia SIWZ : 20.09.2006 r.

Na podstawie Art.180 ust.3 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych skladamy protest do
zawartych zapisów w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO na realizacje zamówienia:
"Zakup oleju opalowego lekkiego wraz z dostawa", gdyz nieprecyzyjnie okreslone w niej
warunki nie pozwalaja na zachowanie uczciwej konkurencji oraz nie zapewniaja równego
traktowania wykonawców.

l) Nieprecyzyjnie okreslono przedmiot dostaw, jako olej opalowy lekki.
W zamówieniu publicznym nalezy okreslic ogólnie obowiazujaca norme jako Polska Norme
lub Norme Europejska.
Pod pojeciem olej opalowy lekki wyróznia sie dwa gatunki oleju rózniace sie wlasciwosciami.
Powszechnie stosowany olej opalowy to olej opalowy lekki gatunek L-l produkowany przez
PKN ORLEN S.A. oraz GRUPE LOTOS S.A. o nastepujacych wlasciwosciach okreslonych
przez Polska Norme PN-C-96024 z roku 2001 _

g/m3
MJ/kg

1. Gestosc w 15°C, max.
2. Wartosc opalowa, min.
3. Temperatura zaplonu, min.
4. Lepkosc kinematyczna w 20 oC, max.
5. Sklad frakcyjny:

- do 250 Oc destyluje, max.
- do 350 Oc destyluje, min.

6. Temperatura plyniecia, max.
7. Pozostalosc po koksowaniu z 10%

pozostalosci destylacyjnej, max.
8. Zawartosc siarki, max.
9. Zawartosc wody, max.
10. Zawartosc zanieczyszczen stalych, max.
11. Pozostalosc po spopieleniu, max.
12. Barwa

0,860
42,6
56 Oc

6,00 mm 2/S

65 % (VN)
85 % (VN)

- 20 Oc

0,3 % (m/m)
0,2 % (m/m)
200 mg/kg
24 mg/kg
0,01 % (m/m)
czerwona

~

2) Nie okreslono w SIWZ daty podania ceny ofertowej oraz daty cennika producenta do
którego zostana porównane ceny zlozonych ofert.Z uwagi na duza zmiennosc cen oraz
istniejaca róznorodnosc stosowanych cenników paliw przez krajowych producentów oleju
opalowego oraz zmieniajacy sie w czasie sposób okreslania w nich ceny zbytu producenta
brak iednoznacznee:o okreslenia w SIWZ daty podania ceny producenta oleju oraz rodzaju
cennika producenta, do którego nalezy odniesc zaoferowana cene spowoduje niemoznosc



porównania zlozonych ofert oraz ustalenia stalej marzy gwarantujacej jej niezmiennosc w
okresie realizacii niniejszeeo zamówienia. Wobec powyzszego informacja producenta o
indywidualnej cenie dla konkretnego oferenta, nie gwarantuje zachowania niezmiennosci
stosowanych cen i opustów oraz zaoferowanej marzy Wykonawcy, a w konsekwencji
prawidlowosci wyznaczanych w ten sposób cen sprzedazy oleju.
3) W SIWZ nie okreslono temperatury w jakiej nastepowac bedzie rozliczenie ilosci
dostarczonego oleju opalowego, czy w temperaturze rzeczywistej, czy tez w temperaturze
referencyjnej +15 oC.
4) W przedstawionym wzorze umowy w paragrafie 2 nie okreslono wlasciwej normy,
w paragrafie 4 nie okreslono sposobu zmiany ceny oraz rodzaju cennika producenta oraz
miejsca publikacji ceny producenta oraz stosowania temperatury rzeczywistej lub
referencyjnej +15 Oc do rozliczenia ilosci dostarczonego oleju.

W istniejacej specyfice rynku paliw i oleju opaloweeo niezbedne jest okreslenie w SIWZ
nastepujacych warunków:

g/m3
MJ/kg

65 % (VN)
85 % (VN)

- 20 Oc

0,860
42,6
56 Oc

6,00 mm 2/S

0,3 % (m/m)
0,2 % (m/m)
200 mg/kg
24 mg/kg
0,01 % (m/m)
czerwona

1) Jako przedmiot zamówienia nalezy okreslic:
"Dostawa oleju opalowego lekkiego L-l wedlug Polskiej Normy PN-C-96024 z roku 2001,
spelniajacego wymagania:
1. Gestosc w 15°C, max.
2. Wartosc opalowa, min.
3. Temperatura zaplonu, min.
4. Lepkosc kinematyczna w 20 oC, max.
5. Sklad frakcyjny:

- do 250 Oc destyluje, max.
- do 350 Oc destyluje, min.

6. Temperatura plyniecia, max.
7. Pozostalosc po koksowaniu z 10%

pozostalosci destylacyjnej, max.
8. Zawartosc siarki, max.
9. Zawartosc wody, max.
10. Zawartosc zanieczyszczen stalych, max.
11. Pozostalosc po spopieleniu, max.
12. Barwa

2) Jako podstawe do okreslenia ceny brutto oferty 1 litra oleju opalowego
nalezy przyjac:
cene netto 1 litra oleju opalowego lekkiego wyrazona w zlotych polskich (zaokraglona do
pelnych groszy) umieszczona w oficjalnym cenniku hurtowym paliw obowiazujacym na
dzien 28 wrzesnia 2006r., opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej producenta
oferowanego oleju opalowego (+) stala marza lub (-) staly upust Wykonawcy za 1 litr
wyrazony w zlotych polskich (zaokraglony do pelnych groszy) oraz naliczenie 22% Podatku
VAT.

3) Podana marza Wykonawcy za 1 litr oleju opalowego lekkiego ma byc podana kwotowo
w zlotych polskich i jest stala przez caly okres realizacji zamówienia, zawiera wszelkie koszty
zwiazane z realizacja zamówienia, w tym koszty dostawy, wyladunku oraz wszystkie inne
koszty wynikajace z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacja i umowa.
Zamawiajacy kupuje konkretne ilosci oleju w litrach w temperaturze rzeczywistej, zgodnie ze
wskazaniem zalegalizowanego ukladu pomiarowego w samochodzie dostawczym za cene
ustalona w SIWZ oraz Umowie, bez zadnych dodatkowych przeliczen.
Wykonawca w zaoferowanej marzy musi uwzglednic wystepujace ewentualne róznice
pomiedzy temperatura rzeczywista wydawanego paliwa a temperatura referencyjna +15°C
stosowana przez producentów oleju opalowego.



•
4) Wobec powyzszego proponujemy nastepujace zapisy umowy paragrafu 2 oraz
paragrafu 4 umowy w nastepujacym brzmieniu:

W paragrafie 2 umowy nalezy zmienic podane WT lub TWT na:
,,1. Przedmiotem umowy okreslonym w paragrafie 1 jest sprzedaz wraz z dostawa do

wskazanych placówek oswiatowych oleju opalowego lekkiego gatunek L-l zgodnego z
PolskaNormaPN-C- 96024 z roku 2001"
(pkt 1 do 3 pozostaja bez zmian).

Zmiany w paragrafie 4 umowy:
I.Strony ustalaja, ze cena brutto za 1 litr oleju opalowego na dzien przetargu wynosi:
.......zl/litr.

2. Cena brutto za 1 litr oleju opalowego moze ulec zmianie w sytuacji zarówno podwyzki jak
i obnizki ceny oleju, w stosunku do ceny producenta i okreslona jest nastepujaco:
Cena netto 1 litra oleju opalowego lekkiego wg ceny netto producenta oleju opalowego
lekkiego WYrazonaw zlotych polskich (zaokraglona do pelnych
groszy) opublikowanej w internecie na oficjalnej stronie internetowej producenta
oferowanego oleju opalowego lekkiego w dniu dostawy (+) zl (marza Wykonawcy) lub
(-) zl (opust Wykonawcy) za 1 litr oraz naliczenie 22% Podatku VAT = cena brutto 1
litra oleju.
3. Zasady okreslenia wynagrodzenia o których mowa w ust. 1 obejmuja caloksztalt kosztów
zwiazanych z kompleksowa realizacja dostawy wraz z kosztami transportu pod wskazany
przez zamawiajacego adres i wyladunkiem.
4. Zasady okreslenia wynagrodzenia o których mowa w ust. 1 za wykonanie przedmiotu
umowy jest niezmienne i nie przysluguja z tego tytulu zadne inne wynagrodzenia czy
swiadczenia.

5. Wykonawca gwarantuje, ze jego marza lub opust, o którym mowa w ust. 3 jest staly w
okresie obowiazywania umowy.
6. Zmiana ceny zgodnie z ust.3 nie wymaga stosowania aneksu do niniejszej umowy."
- dotychczasowe ustA do 8 bez zmian, przyjmuja odpowiednio numeracje od 7 do 11.

Uwzglednienie przedstawionych warunków jest niezbedne do prawidlowego i rzetelnego
przeprowadzenia w.w postepowania przetargowego i jego pózniejszej realizacii.

Zgodnie z Ustawa Prawo Zamówien Publicznych (z dn.29 stycznia 2004 r DZ.U. nr 19
poz. 177 ) udzielenie zamówienia nalezy przeprowadzic w sposób zapewniajacy zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Z powazaniem

"PATRON" Sp. z 0.0.
58-160 Swiebodzice, ul. Ciernie 18
tel. 074 854_48-56,854-59-23
fax 854-52-03, NIP 884-23-88-078

3


