
1 

 

 
MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w GDAŃSKU 
80-563 Gdańsk 17, ul. Oliwska 35,  
tel. centr.(58) 524-20-90,  fax (58) 524-27-00, 524-27-04 
Sekcja Zamówień Publicznych, tel. (58) 524-22-17, 524-20-34,524-22-50, 524-22-20 
www.morski.strazgraniczna.pl       e-mail zamowienia.morski@strazgraniczna.pl 
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Egz. poj. 

 

 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę żeglugowego oleju napędowego kategorii ISO-F-DMA  

dla jednostek pływających eksploatowanych w Morskim Oddziale Straży Granicznej, Wykonawcy 

zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi 

(zachowano oryginalną pisownię): 

 

 

Pytanie nr 1 

Czy istnieje możliwość dopisania do formularza OFERTY oraz UMOWY klauzul RODO?  

Jesteśmy zobowiązani do spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z Art. 13 RODO.  

W związku z tym w umowie należy zawrzeć Klauzulę o ochronie danych osobowych przeznaczona  

dla osób prawnych/ jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną (jednostronna), stosowana  

w sytuacji udostępnienia danych osobowych pomiędzy Stronami Umowy, zapewniająca spełnienie 

obowiązku informacyjnego przez Wykonawcę.  

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający zawarł wszelkie niezbędne informacje na temat spełniania klauzul RODO w Specyfikacji, 

w pkt 1.8. Przetwarzanie danych osobowych. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu 

obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 RODO wraz z ofertą (treść oświadczenia zawarta 

jest we wzorze formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji). Zamawiający  

nie dokonuje modyfikacji Specyfikacji w tym zakresie.   

 

Pytanie nr 2 

W związku z brakiem publikacji notowań PLATT´s European Marketscan w dniu 25.05.2020r. (święto 

Bank Holiday) proszę o wskazanie daty niezbędnej do wyliczenia ceny jednostkowej brutto 1 kg oleju 

żeglugowego. Zgodnie z SIWZ cenę należy przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych 

ogłoszonego w tabeli A przez Narodowy Bank Polski z dnia 25.05.2020 r.  

Czy data 25.05.2020r. ogłoszenia kursu NBP pozostaje bez zmian czy będzie zmieniona w związku  

z brakiem notowań? 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający informuje, iż w związku z brakiem publikacji notowań PLATT´s European Marketscan  

w dniu 25.05.2020r. (święto Bank Holiday) Zamawiajćy dokonuje modyfikacji: 

-  pkt. 4.4. ppkt. 3 Specyfikacji. 

Dotychczasową treść zastępuje się przez:  

„Cenę jednostkową brutto 1 kg oleju żeglugowego należy obliczyć na podstawie ceny 1 kg oleju 

żeglugowego publikowanej w „PLATT´s European Marketscan” lub w „PLATT’s Bunkerwire”, 

określonej w raporcie jako Gasoil 0,1% CIF NWE Cargo (low - niższa cena z zakresu)  

z dnia 26.05.2020 r. Cenę tę należy przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych 

ogłoszonego w tabeli A przez Narodowy Bank Polski z dnia 26.05.2020 r.   
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Do ceny tej należy doliczyć wszystkie obciążenia publicznoprawne (cła, opłaty, podatki, itp.),  

jak również wszystkie pozostałe koszty Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia  

(w tym koszty transportu do Zamawiającego wraz z rozładunkiem) oraz zysk.” 

- pkt. 8.1. akapit czwarty Specyfikacji: 

Dotychczasową treść zastępuje się przez: 

„Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednio raport cen oleju 

opublikowany w „PLATT’s European Marketscan” lub „PLATT’s Bunkerwire” z 26.05.2020 r.  

lub wyciąg z przedmiotowego raportu, będący załącznikiem nr 2 do umowy.” 

- str. 1 akapit ósmy wzoru formularza oferty (załącznik nr 1 do Specyfikacji).  

Dotychczasową treść zastępuje się przez: 

„Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do dostarczenia przed podpisaniem 

umowy dokumentu zawierającego cenę oleju napędowego kategorii ISO-F-DMA opublikowaną  

w „PLATT´s European Marketscan” lub w „PLATT´s Bunkerwire” w dniu 26.05.2020 r.”   

 

Pytanie nr 3: W Załączniku nr 1 - wzór oferty - widnieje zapis:  

„Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do dostarczenia przed podpisaniem umowy 

dokumentu zawierającego cenę oleju napędowego kategorii ISO-F-DMA opublikowaną w „PLATT´s 

European Marketscan” lub w „PLATT´s Bunkerwire” w dniu 25.05.2020 r.”  

Proszę o zmianę daty publikacji notowań Platt’s. 

Czy jest możliwość dostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentu zawierającego cenę oleju 

napędowego opublikowanego online w Platt’s European Marketscan w postaci wyciągu z notowań Platt’s 

potwierdzonego za zgodność z oryginałem? Niestety nie ma możliwości przedstawienia pełnego raportu 

Platt’s z uwagi na to, że firma PLATT’S nakłady kary i sankcję w przypadku rozpowszechniania danych 

osobom trzecim.   

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż  w związku z brakiem możliwości przedstawienia pełnego raportu Platt’s  

z uwagi na to, że firma PLATT’S nakłada kary i sankcję w przypadku rozpowszechniania danych osobom 

trzecim, dopuszcza możliwość  przedkładania przez Wykonawcę potwierdzonego za zgodność  

z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy według właściwego rejestru  

lub osobę upoważnioną, zamiast raportu o którym mowa w Specyfikacji, wyciągu z raportu PLATT’s 

European Marketscan lub PLATT’s Bunkerwire.   

 

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany:  projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji 

oraz wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji, uwzględniającej powyższe 

odpowiedzi.   

 

Treść wyjaśnień i modyfikacja Specyfikacji zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja są wiążące dla wszystkich Wykonawców  

i należy je uwzględnić w treści oferty.  

 

W celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian do treści ofert w związku z dokonaną 

modyfikacją treści Specyfikacji Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. 

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 08.06.2020 r. na godz. 09.00. 
 

Zastępca Komendanta 

Morskiego Oddziału Straży Granicznej 
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