Zaręby Kościelne, 2009.10.16
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego w
trybie przetargu nieograniczonego.
Rozstrzygnięcie protestu
Gmina Zaręby Kościelne w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, ,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych / tekst
jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007 roku, poz. 1655 z późn. zm./ , zawiadamia, Ŝe wniesiony w
dniu 12 października 2009 roku protest został rozstrzygnięty.
UZASADNIENIE
Zamawiający po wnikliwej analizie zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
po uwzględnieniu argumentacji postanowił, Ŝe wprowadza następujące zmiany :
Z pkt XIII SIWZ usuwa się zapis podpunktu A o następującym brzmieniu:
„ Zasada wymagająca pisemnego aneksu do umowy przy kaŜdorazowej podwyŜce ( obniŜce
ceny)
Stosowana w przypadku załączenia do oferty przetargowej ksero ostatniego rachunku
(cennika) wystawionego na (dla) oferenta od stałego producenta lub dostawcy oleju
opałowego.
1. Podstawą do indeksacji (zmiany cen) będą zmiany cen paliw u tego samego producenta
lub dostawcy, u którego oferent się zaopatruje, obliczone na podstawie % róŜnicy w
stosunku do ostatniej ceny dostawy.
2. Nieodzownym warunkiem do zmiany cen w trakcie realizacji umowy będzie
potwierdzony za zgodność z oryginałem rachunek lub cennik od stałego producenta lub
dostawcy oleju, z którego wynika konieczność zmiany ceny, dołączony do aneksu
umowy.
3. Zmiany cen w aneksie wynikać będą z automatycznego przeliczenia procentowej
podwyŜki lub obniŜki u producenta lub stałego dostawcy, na ten sam procentowy wzrost
lub obniŜkę ceny oleju dla zamawiającego.
4. KaŜdorazowa zmiana cen wymagać będzie podpisania aneksu do zawartej umowy.
5. Aneks do umowy wynikający z konieczności zmiany cen sporządza oferent, przy czym
zamawiający dokonuje sprawdzenia prawidłowości obliczeń na podstawie dokumentów, o
których mowa w pkt.2.”

Pouczenie:
Od powyŜszego rozstrzygnięcia, stosownie do treści art. 184 ust. 1 Pzp,
przysługuje wykonawcy odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Zgodnie z zapisem art. 182 ust. 2 pkt 1 Pzp protest jest ostatecznie rozstrzygnięty.
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