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 BR/4149/2022  Kraków, dnia 5.12.2022 r. 
Nr sprawy: BR-271-12/2022 (385) 
 
 

 
                          ZMIANA TREŚCI SWZ  
 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Tankowanie pojazdów należących do 

Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 r. 

 

 

1. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej p.z.p., Zamawiający zmienia treść SWZ. 
 

 
1.1 Zmianie ulegają postanowienia zawarte w sekcji VIII KRYTERIA WYBORU I OCENY 

OFERT SWZ, które w pkt. 2 – cena:  zyskują następujące brzmienie: 
 

„Wykonawca poda w ofercie ceny sprzedaży detalicznej brutto 1 litra oleju 

napędowego i benzyny bezołowiowej  z dnia:  1.09.2022 r. , 1.10.2022 r., 2.11.2022 r. 

(łącznie 3 wartości)  

 
1.2 Zmianie ulegają postanowienia zawarte w sekcji VII INFORMACJE OGÓLNE 

DOTYCZĄCE OFERT SWZ, które zyskują następujące brzmienie: 
 

 

„VII INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERT 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 

na którym prowadzona będzie korespondencja związana z niniejszym 

postępowaniem.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl   

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten 

plik zaszyfrować.  

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w sekcji IV.2) 

niniejszej SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu . 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

10. Termin składania ofert upływa  8 grudnia 2022 r. o godz. 1000. 

11. Termin otwarcia ofert nastąpi  8 grudnia 2022 r. o godz. 1100 

12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

13. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

14. Otwarcie ofert zostanie dokonane przy użyciu narzędzi miniportalu 

15. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w Systemie informacje o:  

15.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

15.2.  cenach zawartych w ofertach. 

16. Wykonawca jest związany ofertą do 5.01.2023 r. 

17. Zamawiający udostępni oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak 

niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.” 

 

1.3 Zmianie ulega formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ, który otrzymuje 
brzemiennie zgodne z załącznikiem. 
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Załącznik nr 1 SWZ  
Pieczęć wykonawcy       dnia: 
Nazwa i adres 

 
OFERTA  

Do: 

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, 
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków 

 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na: tankowanie pojazdów należących do Fundacji 
Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku, oferujemy realizację zamówienia, 
w pełnym rzeczowym zakresie objętym SWZ. 

1. Nazwa oferowanego produktu: ..........................................................………….... 

.............................................................................................................................................. 

1. Cena 1 litra Oleju Napędowego na stacji paliw1 w odległości drogowej nie większej niż 20 km 
(uwzględniając dojazd i powrót) od siedziby Zamawiającego  

 

 1 września 2022 1 października 2022 2 listopada 2022 

Cena 1 litra ON    

1.1. Średnia cena 1 litra ON …………………… zł 

 

2. Cena 1 litra benzyny bezołowiowej na stacji paliw w odległości drogowej nie większej niż 20 
km (uwzględniając dojazd i powrót) od siedziby Zamawiającego. 

 

 1 września 2022 1 października 2022 2 listopada 2022 

Cena 1 litra benzyny 
bezołowiowej 

   

2.1. Średnia cena 1 litra benzyny bezołowiowej ………………………   zł 

 

3. Oferujemy realizację zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym SWZ za 
wyliczoną kwotę: 

Brutto ………………………………………………………………………………………………………….PLN 

słownie ……………………………………………………………………………………………………… PLN 

 

 

Określona wyżej cena brutto została wyliczona zgodnie z wzorem:  

 
1 Jeżeli Wykonawca wskaże więcej niż jedną stację w odległości drogowej nie większej niż 20 km od danej siedziby do 

tabeli wpisuje średnią arytmetyczną wartości cen pochodzących z każdej z tych stacji, stosując odpowiednio mechanizm 

określony w sekcji VII ust 2 SIWZ.  
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Cena brutto = (4 290  l x cena 1 litra benzyny bezołowiowej) + (20 200 l x cena 1 litra 
ON) 

 

4. Proponowany upust procentowy (jednolity dla ON i benzyny bezołowiowej) dla MPiOZ  
w Krakowie: ……………% 

 

5. Miejsce realizacji umowy dla (adres stacji paliw) - w ramach warunku odległości drogowej nie 
większej niż 20 km (uwzględniając dojazd i powrót) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

6. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem prosimy kierować na adres: 

………………………………………. ePUAP: ………………………………………, e-mail: ………………………………...  

osobą do kontaktów jest …………………………………………   ………………………….. (imię i nazwisko) 

8. Zamówienie zamierzamy zrealizować sami / następujące części zamówienia zamierzamy 
wykonać przy pomocy podwykonawcy/ów:2……………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
których nazwy (firmy) wskazujemy niżej:  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

9. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy 
obowiązek podatkowy będzie dotyczył ........................... (określić nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi) objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie 
wynosiła ......................... . (wypełnić tylko jeśli dotyczy), zaś stawka podatku od towarów i usług, 
zgodnie z moją wiedzą wynosić będzie …………. 
 

10. Oświadczamy, że jesteśmy: mikro / małym / średnim / przedsiębiorcą (właściwe zaznaczyć) 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. …………………………. 
 

2. ..................................... 
PODPIS 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 
 
 

 

2    Niepotrzebne skreślić 
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3. Odpowiedniej zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP oraz 
informacja zawarta w miniPortalu UZP 

 
 

 


