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Gościcino  07.12.2012 r. 

ZAMAWIAJĄCY 

 
Samorządowa Szkoła Podstawowa 
im. mjr. H. Sucharskiego 
84-241 Gościcino, ul. Wejherowska 22  
tel. (058) 672 81 23  

 

WYKONAWCY  
 

MODYFIKACJA   SIWZ   NR 1 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień 
publicznych "Dział II, Rozdział 3, Oddział 1 – art. 39-46 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pn.: 

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  budynku 
szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 
22’’ o kaloryczności min. 42,6 MJ/kg wraz z transportem na sezon grzewczy 2013 r. 
 
W warunkach zam. publicznego na str. 10 SIWZ  pkt 1 ppkt. 1  i pkt. h  jest że,: 
 
 Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, 

jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w tym również: 
1) Koszt wyprodukowania 
2) Koszt dostawy produktów 
3) Koszt wszelkich załadunków i rozładunków 
4) Koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie występują  
5) Podatek od towarów i usług 
6) Ubezpieczenie przedmiotu umowy w zakresie  OC, 
7) Ewentualne upusty i rabaty 
8) Marżę 
9) Koszty materiałów dodatkowych i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości cenowych: 

W formularzu ofertowym (ZAŁĄCZNIK NR 1)  
Cenę jednostkową netto 1m

3 
oleju opałowego liczbą i słownie; 

Oraz pkt h  

Oferent powinien określić cenę ofertową za 1 m3 paliwa dla miejsca jego dostawy bez 
warunków dodatkowych (m.in. związanymi z warunkami zakupu  

 
Treść otrzymuje brzmienie  
 
 Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 

koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w tym również: 
1. Koszt wyprodukowania 

2. Koszt dostawy produktów 

3. Koszt wszelkich załadunków i rozładunków 

4. Koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie występują  

5. Podatek od towarów i usług 

6. Ubezpieczenie przedmiotu umowy w zakresie  OC, 

7. Ewentualne upusty i rabaty 

8. Marżę 

9. Koszty materiałów dodatkowych i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
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Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości cenowych: 
1) W formularzu ofertowym (ZAŁĄCZNIK NR 1)  

Cenę jednostkową netto 1 litr  oleju opałowego liczbą i słownie 
Oraz pkt h  

Oferent powinien określić cenę ofertową za  1 litr paliwa dla miejsca jego dostawy bez 
warunków dodatkowych (m.in. związanymi z warunkami zakupu  

 
Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 
Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego 

www.sspgoscicino.edu.pl. Modyfikacja zostanie dołączona do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.  
W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 

 
 

 Z poważaniem  
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej 
mgr Teresa Hewelt  

 
 
 
Otrzymują:  

1. strona internetowa   
2. a / a.  

 

 
 

http://www.sspgoscicino.edu.pl/
http://www.bip.wejherowo.pl/

