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informacja na stronę internetową/ 

tablicę ogłoszeń 
 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

dostawa oleju opałowego do kotłowni znajdującej się w obiekcie służbowym 

Policji garnizonu zachodniopomorskiego. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania 

dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęło do 

przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedzią: 

 

 

Pytanie  

Proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnej warunki zamówienia. 

Zamawiający nie określił w dokumentacji przetargowej daty obowiązywania cennika 

producenta (ceny bazowej), według której należy obliczyć cenę oferty wykonawcy, co 

stanowi naruszenie Art.7 ust. 1 ustawy Pzp – zasady równego traktowania wykonawców. 

Uzasadnienie: 

W okresie od ukazania się ogłoszenia o przetargu w BZP do dnia składania ofert, ceny 

producentów będą zmieniały się wielokrotnie, wykonawcy będą składać oferty w różnych 

terminach, a zatem oferty będą obliczane w różnych cenach bazowych. Ostatecznie można 

przyjąć najniższą cenę z danego okresu, a po wygraniu przetargu stosować zadeklarowany  

w ofercie opust. Nie będzie to niezgodne z zapisami Umowy, natomiast ma poważny wpływ 

na wybór oferty, ponieważ składnikiem najbardziej znaczącym w ofercie jest cena (60%), 

zależna od zmieniającej się codziennie ceny producenta. W zaistniałej sytuacji  wpływ na 

wybór oferty będzie miał dodatkowy czynnik: dzień sporządzenia (obliczenia) oferty  

i obowiązującej w nim ceny producenta, co sprawia, że ocena ofert nie będzie obiektywna. 
 
 

Odpowiedź  

Zamawiający nie określił w dokumentacji przetargowej daty obowiązywania cennika 

producenta (ceny bazowej), nie chciał bowiem narzucać Wykonawcy ceny za 1 m3 oleju. 

Wskazując, konkretną datę musiałby również podać konkretnego producenta, ponieważ  

 na rynku jest więcej niż jeden producent i każdy z nich może mieć inne ceny bazowe. 

Zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czym Wykonawca ma 

się kierować przy obliczeniu ceny oferty tj. powinien wziąć pod uwagę wszystkie koszty 

pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji zamówienia  

w całości - całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia. Należy również zauważyć, iż 

przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował nie tylko ceną, ale również będzie brał 

pod uwagę zaoferowany przez Wykonawcę opust, którego waga stanowi aż 40%.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów, a nie oferta  

z najniższą ceną. 
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