
Bircza, dnia 06.02.2023 r. 

Zespół Szkół w Birczy 

ul. Parkowa 1 

37-7840 Bircza 

Wykonawcy 
(informacja zamieszczona  

na stronie internetowej  

prowadzonego postępowania) 

 

INFORMACJA NR 1 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania 

pod nazwą: „Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Birczy w 2023 roku” 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185 ), zwanej dalej uPzp, 

dokonuje zmiany SWZ i Umowy  w poniżej określonym zakresie, udostępnia treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami treści specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę parametrów oleju opałowego, określonych 

w punkcie 12.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, do zgodnych z aktualnie obowiązującą normą 

PN-C-96024:2020-12? 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zmianie ulega rozdział I  Informacja 

ogólna: 

Jest: 

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  

„Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkól w Birczy w 2023 roku" 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego w ilości 37 000 litrów do kotłowni 

olejowej Zespołu Szkół w Birczy. 

 Olej opałowy powinien odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym odpowiednio w Normie 

PN-C-96024 i spełniać niżej wymienione parametry jakościowe: 

 

1 Gęstość w temperaturze 15
°
C Nie wyższa niż 0,86g/m1 

2.  Temperatura zapłonu Wyższa niż 56
°
C 

3.  Lepkość kinematyczna w temperaturze 20
°
C Nie wyższa niż 6mm/s 

4.  Zawartość siarki Nie wyższa niż 0,20% 

5.  Zawartość wody Nie większa niż 200mg/kg 

6.  Całkowita zawartość zanieczyszczeń Nie większa niż 24 mg/kg 

7.  Wartość opałowa Nie niższa niż 42,6 MJ/kg 

8.  Temperatura krzepnięcia Nie wyższa niż — 20
°
C 



 

Zmienia się na: 

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  

„Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkól w Birczy w 2023 roku" 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego w ilości 37 000 litrów do kotłowni 

olejowej Zespołu Szkół w Birczy. 

 Olej opałowy powinien odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym odpowiednio w Normie 

PN-C-96024:2020-12. 

 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zmianie ulega rozdział II Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia: 

Jest:  

3. Dostarczany olej opałowy musi być zgodny z Polską Normą PN-C 96024:2011 „Przetwory 

naftowe. Oleje opałowe"(…) 

Zmienia się na: 

3. Dostarczany olej opałowy musi być zgodny z Polską Normą PN-C 96024:2020-12 „Przetwory 

naftowe. Oleje opałowe"(…) 

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności określony w § 5 ust. 2 projektu 

umowy biegł od daty realizacji dostawy ? 

W załączniku nr 6 do SWZ_Projekt umowy zmianie ulega § 5: 

Jest: 

1. Zapłata wynagrodzenia za każdą wykonaną dostawę będzie następowała na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na wskazany rachunek 

bankowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu  prawidłowo wystawionej 

faktury. 

 

Zmienia się na: 

1. Zapłata wynagrodzenia za każdą wykonaną dostawę będzie następowała na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę, a dostarczonych Zamawiającemu nie później niż 7 dni od dnia realizacji 

dostawy. 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy 

w terminie 30 dni od daty realizacji dostawy. 

 

 

Pytanie 3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych opisanych w § 9 projektu 

umowy do poniższych wartości ? 

a) Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowany przedmiot umowy. 

b) Za opóźnienie w dostawie w terminie określonym w umowie, przedmiotu zamówienia, 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wynikającego z danej dostawy, za każdy dzień opóźnienia. 



W załączniku nr 6 do SWZ_Projekt umowy zmianie ulega § 9 (po zmianach § 11): 

Jest: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1. Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego. 

2.  Za opóźnienie w dostawie w terminie określonym w umowie, przedmiotu zamówienia, 

w wysokości 1% wynagrodzenia wynikającego z danej dostawy, za każdy dzień opóźnienia. 

 

Zmienia się na: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1. Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. 

2.  Za opóźnienie w dostawie w terminie określonym w umowie, przedmiotu zamówienia, 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wynikającego z danej dostawy, za każdy dzień opóźnienia. 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy poniższych postanowień 

umowy dot. tzw. Siły wyższej ?  

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, chyba 

że wynikają one z przyczyn leżących po jego stronie. Wykonawca nie ponosi w szczególności 

odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, jeżeli są one następstwem: 

a)  zdarzeń stanowiących przypadek „siły wyższej” (jak np. zamach terrorystyczny, zamieszki, 

demonstracje, stan nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa), bądź  

b) skutków rozprzestrzeniania się obecnie na terenie RP wirusa SARS-CoV-2, mogących mieć 

wpływ na terminowość wykonania dostaw (w tym problemów z zapewnieniem osób koniecznych 

do realizacji dostaw,  etc.), bądź 

c) ograniczeń lub innych restrykcji w organizacji ruchu w miejscu dostawy lub na trasie 

do miejsca dostawy obowiązujących w terminie dostawy bądź ograniczeń dostępności lub innych 

restrykcji w dostępie do produktów, których dostarczanie przez Wykonawcę stanowi przedmiot 

umowy.  W razie opóźnienia w dostawie lub braku dostawy z w/w przyczyn 

Zamawiający nie będzie formułował wobec Wykonawcy żadnych roszczeń lub pretensji.” 

 

 

W załączniku nr 6 do SWZ_Projekt umowy po § 9 wprowadza się do postanowień 

umowy § 10, o następującej treści: 

§ 10 

 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, 

chyba że wynikają one z przyczyn leżących po jego stronie.  

2. Wykonawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie 

lub brak dostawy, jeżeli są one następstwem:  

1)  zdarzeń stanowiących przypadek „siły wyższej” (jak np. zamach terrorystyczny, 

zamieszki, demonstracje, stan nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa), bądź  

2) skutków rozprzestrzeniania się obecnie na terenie RP wirusa SARS-CoV-2, mogących mieć 

wpływ na terminowość wykonania dostaw (w tym problemów z zapewnieniem osób 

koniecznych do realizacji dostaw,  etc.), bądź 

3) ograniczeń lub innych restrykcji w organizacji ruchu w miejscu dostawy lub na trasie do 

miejsca dostawy obowiązujących w terminie dostawy bądź ograniczeń dostępności lub innych 

restrykcji w dostępie do produktów, których dostarczanie przez Wykonawcę stanowi 

przedmiot umowy.  



3. W razie opóźnienia w dostawie lub braku dostawy z przyczyn wymienionych w ust.2 

Zamawiający nie będzie formułował wobec Wykonawcy żadnych roszczeń lub pretensji. 

 

Pytanie 5.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy poniższego 

postanowienia ?  

 „Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania każdocześnie wymaganych przez prawo 

czynności związanych z dostawą towaru, w szczególności pozwalających na zastosowanie 

do dostawy sprzedawanego towaru (olej opałowy) preferencyjnych (obniżonych) stawek 

podatkowych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający zobowiązuje się zrekompensować (pokryć) Wykonawcy 

równowartość kosztów, sankcji, kar i obciążeń (w tym podatków) obciążających Wykonawcę na 

skutek  iewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego zobowiązania, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym.” 

W załączniku nr 6 do SWZ_Projekt umowy po § 8 wprowadza się do postanowień umowy 

§ 9, o następującej treści: 

§ 9. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania każdocześnie wymaganych przez prawo 

czynności związanych z dostawą towaru, w szczególności pozwalających na zastosowanie 

do dostawy sprzedawanego towaru (olej opałowy) preferencyjnych (obniżonych) stawek 

podatkowych.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa 

w ust.1  Zamawiający zobowiązuje się zrekompensować Wykonawcy równowartość 

kosztów, sankcji, kar i obciążeń (w tym podatków) obciążających Wykonawcę na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego ww. zobowiązania. 

 

Pytanie 6.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy poniższego 

postanowienia ? 

„W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego ceny sprzedaży towaru za dwie dostawy 

Wykonawca ma prawo wstrzymać kolejną dostawę towaru do czasu otrzymania zapłaty. 

Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca ma prawo, 

po uprzednim wystosowaniu do Zamawiającego wezwania do zapłaty, rozwiązać umowę 

ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie zachowanie 

Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy”. 

W załączniku nr 6 do SWZ_Projekt umowy w § 10 (po zmianach § 12) po ust. 5 dodaje 

się ust. 6 i 7:  

6. W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego ceny sprzedaży towaru za dwie dostawy 

Wykonawca ma prawo wstrzymać kolejną dostawę towaru do czasu otrzymania zapłaty. 

7. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust.6  Wykonawca ma prawo, po uprzednim 

wystosowaniu do Zamawiającego wezwania do zapłaty, rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, co nie będzie traktowane 

jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

 



Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią 

integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i dotyczą wszystkich Wykonawców 

biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą 

wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach do Wykonawców. 

 

Załączniki: 

1. ZSB_SWZ Olej opałowy- Aktualizacja z dnia 06-02-2023 

2. Załącznik nr 6 do SWZ_Projekt umowy- aktualizacja z dnia 06-02-2023 r. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy 

Magdalena Tyczyńska 

 


