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W sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego - zakup wraz z dostawą lekkiego oleju opałowego 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Gmina Bedlno, zwana dalej Zamawiającym działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

ze zm.) przekazuję treść zapytania wraz wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

Dlaczego Zamawiający w rozdziale „Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy” 

SIWZ jawnie łamie postanowienia art. 26.6 Ustawy? 

 

Odpowiedź 1 

Zgodnie z art. 26 ust 6 cytuję „Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)” dodaje  się pkt 11 w 

rozdziale „Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy” w brzmieniu 

następującym:   

11) Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty o których mowa powyżej, 

będące: 

 w posiadania Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń 



lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania 

Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone), 

 lub  

 wskazania nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z 

dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji). 

 

 

Pytanie 2 

W jaki sposób będzie waloryzowana cena w czasie realizacji umowy? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający będzie waloryzował cenę w czasie realizacji umowy w sposób, który został 

dokładnie opisany w § 3 pkt. 3-6 projektu umowy.  Wykonawca po upływie 30 dni 

obowiązywania umowy ma możliwość zmiany ceny zarówno jej podwyższenia jak i 

obniżenia, z tym  że nowa cena nie może być wyższa od cen występujących u innych firm 

mających w swojej ofercie paliwo opałowe. Wykonawca zobowiązuje się informować 

Zamawiającego o każdorazowej zmianie cen oleju opałowego.  Po uzyskaniu informacji o 

zmianie cen oleju opałowego u Wykonawcy, Zamawiający każdorazowo dokona rozeznania 

cenowego sporządzając na tę okoliczność wewnętrzną notatkę służbową. Cena Wykonawcy 

musi być konkurencyjna do cen innych oferentów oleju opałowego. 
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