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Częstochowa, dnia 2 października 2017 roku 
WT.2370.25.6.2017 

DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:   wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
nr WT.2370.25.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup 
paliw płynnych dla środków transportu i sprzętu silnikowego Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozliczany za pomocą kart bezgotówkowego 
tankowania” 

 
W wyniku wystąpienia omyłki pisarskiej w Załączniku nr 0 do SIWZ stanowiącym 

„Formularz ofertowy”, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.), Zamawiająca wprowadza modyfikacje SIWZ  
w następującym zakresie:     

 
W pkt. 1.1. ppkt 2) omyłkowo została podana 25.09.2017 jako dzień obowiązujący  

do ustalenia ceny brutto za 1 litr paliwa w celu obliczenia ceny ofertowej. 
Błędnie podana data wskazana została również w tożsamym załączniku do siwz w tabeli 

znajdującej się w pkt. 2, gdzie wymaga się określenia danych do obliczenia średniej ceny za 1 litr 
paliwa (wiersz 1, kolumny 3 i 4)  

Za prawidłową datę Wykonawca winien przyjąć dzień opublikowania ogłoszenia niniejszym  
o zamówieniu tj. 22.09.2017 r. 

 
W związku z powyższym Zamawiająca dokonuje modyfikacji Załącznika nr 0 „Formularz 

ofertowy” poprzez zmianę błędnie wskazanej daty 25.09.2017 r. na datę 22.09.2017r. Nadmienić 
należy, iż prawidłowo określona data została podana w pkt. 16.5 gdzie opisano sposób obliczenia ceny 
ofertowej. 
 
Prawidłowe brzmienie pkt. 1.1. pakt. 2 to:  

 
Wykonawca ustali cenę brutto za 1 litr paliwa podaną w złotych, wyliczoną jako średnia 
arytmetyczna 
cen brutto bez upustu z 2 stacji paliwowych Wykonawcy obowiązujących w dniu 22.09.2017 r., 
zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowa, oddalonych maksymalnie 10 km od siedziby 
Zamawiającej, wykazanych w pkt. 2, 

 
Prawidłowe brzmienie pkt. 2 to:  
 
Do obliczenia średniej ceny za 1 litr paliwa przyjęte zostały następujące dane: 
 

L.p. 
Adres stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w 
Częstochowie oddalonych max 10 km od siedziby 

Zamawiającej 

Cena brutto za 1 litr benzyny 
bezołowiowej Pb95 podana w 

złotych z dnia 22.09.2017 

 

Cena za 1 litr oleju 
napędowego ON podana w 
złotych z dnia 22.09.2017 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

Średnia arytmetyczna cena brutto za 1 litr paliwa wyliczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  wynosi 
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Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania  
i Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania 
oferty. 
 W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert 
ulega zmianie. Obowiązujące terminy to: 

 
  Termin składania ofert: 06.10.2017 r. godz. 9:30. 

  Termin otwarcia ofert: 06.10.2017 r. godz. 10:00. 
   
 W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz niniejszej 
modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl/przetargi) zamieszcza 
poprawiony Załącznik nr 0 ,,Formularz ofertowy”. Miejsca dokonania zmian w Załączniku nr 0 
zostały wyróżnione kolorem czerwonym. Wykonawca przygotowując ofertę winien wykorzystać 
Załącznik nr 0 uwzględniający powyższe modyfikacje. 
 
 
 
 

KOMENDANT 
Centralnej Szkoły 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie 

/-/ 
mł.  bryg.  mgr Piotr Placek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


