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Rozstrzygniecie protestu.

Swidnica, dnia 04.10.2006 r.

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

Dotyczv: protestu na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetan!
nieoeraniczonv nr GZO-02/2006 na ., Zakup oleju opaloweeo lekkieeo wraz z dostawa".

Dzialajac na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.l77 ze zm.) w zakresie protestu: z dnia
26.09.2006r., wniesionego przez PATRON Sp. z 0.0., ul.Ciernie 18,58-160 Swiebodzice
Zamawiajacy postanawia

Uwzglednia protest w calosci

Uzasadnienie:

W zwiazku z uwzglednieniem protestu zamawiajacy podjal decyzje o modyfikacji
postanowien SIWZ oraz projektu umowy, zgodnie z ponizszymi zapisami:

1. w paragrafie 2 projektu umowy zmienia sie z:

"Przedmiotem umowy okreslonym w §1jest sprzedaz wraz z dostawa do wskazanych placówek
oswiatowych oleju opalowego lekkiego wg. WT-93/MZRiP/22 lub TWT-15/94 I paliwo ekologiczne
do 0,3% siarki i spelniajacych nastepujace parametry:"

Na:

"Przedmiotem umowy okreslonym w paragrafie 1jest sprzedaz wraz z dostawa do wskazanych
placówek oswiatowych oleju opalowego lekkiego gatunek L-l zgodnego z Polska Norma PN-C
96024 z roku 200 I"

(pkt I do 3 pozostaja bez zmian)

2. w paragrafie 4 projektu umowy zmienia sie z:

,,1. Strony ustalaja, ze cena brutto za 1 litr oleju opalowego na dzien przetargu wynosi: zlllitr.
2. Cena okreslona w pkt. I podlegala bedzie zmianie, o ile nastapia zmiany producenta na rynku

krajowym i bedzie wymagala akceptacji Zamawiajacego.
3. Poziom cenowy winien byc staly w stosunku do ceny producenta publikowanej na stronach

internetowych I www.orlen.pl/takjakwdniu28-09-2006r.tj. termin przetargu,
4. Strony ustalaja, ze za zrealizowane dostawy okreslone w niniejszej umowie Zamawiajacy

zobowiazuje sie do zaplaty wynagrodzenia przelewem na rachunek Dostawcy w terminie 14
dni od dostarczenia faktury do Zamawiajacego.



5. Naleznosc za dostawy platne na podstawie faktur wystawionych na odbiorców, których dane
zostana zalaczone jako zalacznik nr I stanowiacego integralna czesc niniejszej umowy.

6. Do wystawianych faktur nalezy zalaczyc pokwitowania odbioru.
7. Zamawiajacy upowaznia Dostawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.
8. Wynagrodzenie obejmuje cene, na która skladaja sie wszystkie elementy zamówienia

wymienione w § l niniejszej umowy."

Na:

" 1. Strony ustalaja, ze cena brutto za 1 litr oleju opalowego na dzien 10.10.2006 r.
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 wyrazona w 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.
7. Strony ustalaja, ze za zrealizowane dostawy okreslone w niniejszej umowie Zamawiajacy

zobowiazuje sie do zaplaty wynagrodzenia przelewem na rachunek Dostawcy w terminie 14 dni od
dostarczenia faktury do Zamawiajacego.

8. Naleznosc za dostawy platne na podstawie faktur wystawionych na odbiorców, których dane
zostana zalaczone jako zalacznik nr I stanowiacego integralna czesc niniejszej umowy.

9. Do wystawianych faktur nalezy zalaczyc pokwitowania odbioru.
10. Zamawiajacy upowaznia Dostawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.
11.Wynagrodzenie obejmuje cene, na która skladaja sie wszystkie elementy zamówienia wymienione
w § I niniejszej umowy. "

W ofercie przetargowej (zalacznik nr 1 do SIWZ) nalezy podac zaoferowana cene
zgodnie z cena producenta na dzien 10.10.2006 r.

Odwolanie od powyzszego rozstrzygniecia mozna wniesc stosowanie do tresci przepisów
art. 184-193 pzp do Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych w terminie 5 dni od dnia
doreczenia rozstrzygniecia protestu lub uplywu terminu do rozstrzygniecia protestu.
Kopie nalezy przekazac Zamawiajacemu. Zlozenie odwolania w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzedu.
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