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INFORMACJA NR 1 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania 

pod nazwą: „Dostawa Oleju Opałowego dla Instytutu Astronomicznego Wydziału Fizyki i 

Astronomii oraz Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem 

na części: 

1) Część 1  

a) Instytut Astronomiczny Wydział Fizyki i Astronomii UWr, Wrocław, ul. Kopernika 11.  

b) filia Instytutu Astronomicznego UWr w Białkowie, 56-160 Białków 9 (koło Wińska, powiat 

wołowski). 

2) Część 2  

Wydział Nauk Biologicznych UWr Ogród Botaniczny Arboretum, Wojsławice 2, 58 – 230 Niemcza.  

  

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

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 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. 

w związku ze zmianą normy oleju opałowego proszę o zastąpienie normy PN-C 96024:2011 normą PN-
C-96024:2020-12 - wersja polska. 
 

Zmianie ulega rozdział IV Przedmiot Zamówienia SWZ:  

 

Jest: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, spełniającego 

normę PN-C-96024:2011 lub równoważnego dla Instytutu Astronomicznego, Wydział Fizyki i 

Astronomii UWr oraz Wydziału Nauk Biologicznych – Ogród Botaniczny UWr z podziałem na części: 

 

Zmienia się na:  

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, spełniającego 

normę PN-C-96024:2020-12 lub równoważnego dla Instytutu Astronomicznego, Wydział Fizyki i 

Astronomii UWr oraz Wydziału Nauk Biologicznych – Ogród Botaniczny UWr z podziałem na części: 

Zmianie ulega rozdział IV Przedmiot Zamówienia SWZ: 

Jest: 

11. Zamawiający wymaga, aby parametry oleju opałowego były zgodne z:  

 1) parametrami określonymi normą PN-C-96024:2011 w zakresie oleju opałowego lekkiego, 

 

Zmienia się na: 

11. Zamawiający wymaga, aby parametry oleju opałowego były zgodne z:  



 1) parametrami określonymi normą PN-C-96024:2020-12 w zakresie oleju opałowego lekkiego, 

Pytanie 2.  

Proszę o informację, jakie będą jednorazowe minimalne dostawy oleju opałowego na 1 miejsce – do 
Wrocławia, Białkowa i Wojsławic. 
 
Odpowiedz 2. 

Część 1:  

a)minimalna dostawa do OA IA UWr w Białkowie - 800 l  

b) minimalna dostawa do IA ul. Kopernika 11 - 3000 l  

Częśd 2: jednorazowa dostawa to 2200 l oleju opałowego. 

 

3. Zmianie ulega § 6 Sposób rozliczenia w Załączniku 4 i 4a Umowa wzór część 1 i części 

2 poprzez dodanie  zapisów: 

5. Jeśli Wykonawca jest podatnikiem VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze 

zgodny będzie z rachunkiem bankowym ujętym w wykazie podatników VAT zgodnie z regułami 

prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji do podatku VAT. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang.Split payment) przewidzianego  

w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Jeśli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na 

fakturze: 

a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,  

o którym mowa w pkt 5 powyżej, jak również 

b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od  

1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie  

o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz).  

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 7 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek 

braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak 

również innych rekompensat. 

9. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - 

prywatnym (tj. Dz. U z 2020r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną 

fakturę elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta 

Zamawiającego znajduje się na platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP. 

10. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

 

4. Zmianie ulega § 2 Przedmiot umowy w Załączniku 4 i 4a Umowa wzór część 1 i części 2:  

 

Jest: 

 

Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, spełniającego 

normę PN-C-96024:2011 lub równoważnego, od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 

01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. lub do osiągnięcia maksymalnej ilości 

oleju tj. 100 m3 jeżeli ilość ta zostanie zakupiona przed dniem 31 grudnia 2022 r., do Instytutu 

Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Kopernika 11 oraz filii 

Instytutu Astronomicznego, Białków 9 k. Wińska, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania przetargowego. 

 

 

 

Zmienia się na:  

 



Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, spełniającego 

normę PN-C-96024:2020-12 lub równoważnego, od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż 

od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. lub do osiągnięcia maksymalnej ilości 

oleju tj. 100 m3 jeżeli ilość ta zostanie zakupiona przed dniem 31 grudnia 2022 r., do Instytutu 

Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Kopernika 11 oraz filii 

Instytutu Astronomicznego, Białków 9 k. Wińska, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania przetargowego. 

 

 

 

5. Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną 

część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. 

postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i 

wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. 

 

 

 

Załączniki: 

1. SWZ z załącznikami nr 1, 1a, 1b, 2 - zmiana 03.09.2021 

2. Załącznik nr 4 - Umowa - wzór część 1 

3. Załącznik nr 4 a - Umowa - wzór część 2 

 

DYREKTOR GENERALNA  

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 

mgr Barbara Starnawska 

 


