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Uczestnicy  postępowania  

ZSK-271-1/21 
 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla Zespołu 
Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie 
w sezonie grzewczym 2021/2022 
 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, 
informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi, 
równocześnie dokonuje się modyfikacji swz. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich 
uczestników postępowania.  
 

 
Pytanie 1.  W SWZ w rozdziale 2.1.2.2) a także 2.1.2.4) a następnie w projekcie umowy 
wykazujecie Państwo 4 kotłownie i 4 obiekty. W puesc dla NIP  5521427933 są 
zarejestrowane trzy lokalizacje PLC. Czy Wasza rejestracja jest kompletna lub nie zawiera 
błędu (co naraża zarówno PPO jak i ZPO na ryzyko kar)? 
Odpowiedź 1. Zamawiający informuje, że rejestracja jest kompletna. Zarejestrowane są 
lokalizacje pod adresem:  

1) ul. Kolejowa 9-  Budynek Główny i Hala Sportowa; 
2) ul. Banacha 1- Internat; 
3) ul. Gen. Maczka 131- budynek Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego.  

 
Pytanie 2. W projekcie umowy będącym integralną częścią SWZ w paragrafie 2 punkt 3 jest 
mowa o prośbie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego o oświadczenie o przeznaczeniu 
oleju opałowego. Ustawodawca określił czynności do wykonania przez ZPO i PPO dlatego 
wnosimy o wykreślenie sformułowania "na prośbę i wzorze zaproponowanym przez 
Wykonawcę" 
Odpowiedź 2. Zamawiający wykreśla z par. 2 ust 3 projektowanych postanowień umowy 
sformułowanie „na prośbę i wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę”. Równocześnie w 
przedmiotowym ustępie dopisuje się zdanie trzecie w brzmieniu:  „Dostarczanie oleju opałowego 
musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy o systemie monitorowania drogowego i 
kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 859)” 
 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na 
dzień 29.09.2021r. do godz. 9:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 
29.09.2021 r.  o godz. 10:00. 
 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 
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„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 29.09.2021 r. 
do godz. 9:00”  

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2021 r. o godz. 10:00 przy użyciu miniPortalu” 
 
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28.10.2021 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 
 
Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 

niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla 
Wykonawców wiążące.   

 

 
 
z poważaniem 
 
Dyrektor  

Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie 
mgr Rafał Rapacz 

 
 
 
 
 
 

 


