
            CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 

ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap 
tel. 087 615 03 53     e-mail: gospomkg4@ohp.pl 

 

Postępowanie Nr CKiW.271.PN.4.2020 
 

Gołdap, dnia 11.01.2021 r. 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na dostawę oleju opałowego do Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP w Gołdapi (20 m3). 
 

 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 

 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi, 
ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap, NIP: 8471443876 działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że  zmienia treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział III – Opis Przedmiotu Zamówienia, w części dotyczącej 
Indeksacji ceny jednostkowej, w następujący sposób: 
 
Przed zmianą (było): 
Zamawiający przewiduje indeksację ceny jednostkowej netto. W przypadku zmiany ceny zbytu 
przez producentów, opłata dla Wykonawcy za dostawę partii oleju opałowego nastąpi według 
wzoru:  
 

Wartość faktury brutto  
= wielkość dostawy x [(cena Netto Orlenu + cena Netto Lotosu) ÷ 2 – Upust] x VAT 

 

Zamawiający zastrzega, że przy dostawie pierwszych 20 m3, indeksacja ceny jednostkowej nie 
będzie miała zastosowania; podstawą rozliczenia z wykonawcą będzie cena ujęta w ofercie 
wykonawcy. 
 
Po zmianie (obowiązujący zapis): 
Zamawiający przewiduje indeksację ceny jednostkowej netto. W przypadku zmiany ceny zbytu 
przez producentów, opłata dla Wykonawcy za dostawę partii oleju opałowego nastąpi według 
wzoru:  
 

Wartość faktury brutto  
= wielkość dostawy x [(cena Netto Orlenu + cena Netto Lotosu) ÷ 2 – Upust] x VAT 

 

Zamawiający zastrzega, że przy dostawie pierwszych 10 m3, indeksacja ceny jednostkowej nie 
będzie miała zastosowania; podstawą rozliczenia z wykonawcą będzie cena ujęta w ofercie 
wykonawcy. 
 
W związku ze zmianą treści SIWZ (w opisie przedmiotu zamówienia), zmianie ulegają zapisy 
zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy - § 3 pkt 2 i 3). 
Załącznik nr 4 – wzór umowy, został zamieszczony do pobrania jako oddzielny plik na stronach 
internetowych:  
http://www.ckiw-goldap.bip.ohp.pl/ 
http://www.ckiwgol.ayz.pl/Centrum/zamowienia-publiczne/  
 
Termin składania ofert pozostaje bez zmiany i upływa 14 stycznia 2021 roku, godzina 9.00. 
 
 

DYREKTOR 
CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W GOŁDAPI 

 
/-/ mgr Urszula Jankowska 
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