
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Baranów Sandomierski"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów Sandomierski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409152

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Gen. Leopolda Okulickiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Baranów Sandomierski

1.4.3.) Kod pocztowy: 39-450

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 158118581

1.4.8.) Numer faksu: 158118582

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@baranowsandomierski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowsandomierski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00506799

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00490997

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy
Baranów Sandomierski”. 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa
gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) niskiego ciśnienia, polegającej na sprzedaży paliwa
gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego,
zwanych dalej Miejscami odbioru, których wykaz znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Łączna ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do Miejsc odbioru
określonych w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji szacuje się w wysokości 868 742 kWh.
3) Podana wielkość wolumenu paliwa gazowego określona w pkt. 2 jest wartością szacowaną na podstawie
dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego wolumenu
paliwa gazowego, względem ilości określonej w pkt. 2. Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy
paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej
prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez
Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w pkt. 2 nie
będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa
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gazowego.
4. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 poz. 716) oraz z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi.
5. Usługa dystrybucji paliwa gazowego do miejsc odbioru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej
do lokalnego OSD – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
Zamawiający udzieli wyłonionemu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
1) wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego, bądź też złożenia oświadczenia o
rozwiązaniu umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego w trybie zgodnego porozumienia Stron,
2) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego,
3) dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD oraz z dotychczasowym sprzedawcą niezbędnych do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia kompleksowej dostawy paliwa gazowego.
7. W zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga wyznaczenia dedykowanego opiekuna
klienta ze strony Wykonawcy.
8. Dostarczane paliwo musi spełniać standardy jakościowe i techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne,
aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
9. Stawka podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia tj. do dnia
31.12.2023 r., z wyjątkiem:
1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio o różnicę zmienionej stawki
podatku,
2) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki – taryfy określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia
w przypadku, gdy taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą niższe od taryf wynikających w
przedłożonej ofercie, Wykonawca jest zobowiązany stosować względem Zamawiającego obniżone taryfy.
10. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, lub na podstawie prognoz w cyklu dwumiesięcznym.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy
Baranów Sandomierski”. 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa
gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) niskiego ciśnienia, polegającej na sprzedaży paliwa
gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego,
zwanych dalej Miejscami odbioru, których wykaz znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Łączna ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do Miejsc odbioru
określonych w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji szacuje się w wysokości 868 742 kWh. Wysokość zużycia
wolumenu gazu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu do 10% wolumenu.
3) Podana wielkość wolumenu paliwa gazowego określona w pkt. 2 jest wartością szacowaną na podstawie
dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego wolumenu
paliwa gazowego, względem ilości określonej w pkt. 2. Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy
paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej
prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez
Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w pkt. 2 nie
będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa
gazowego.
4. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 poz. 716) oraz z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi.
5. Usługa dystrybucji paliwa gazowego do miejsc odbioru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej
do lokalnego OSD – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
Zamawiający udzieli wyłonionemu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
1) wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego, bądź też złożenia oświadczenia o
rozwiązaniu umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego w trybie zgodnego porozumienia Stron,
2) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego,
3) dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD oraz z dotychczasowym sprzedawcą niezbędnych do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia kompleksowej dostawy paliwa gazowego.
7. W zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga wyznaczenia dedykowanego opiekuna
klienta ze strony Wykonawcy.
8. Dostarczane paliwo musi spełniać standardy jakościowe i techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne,
aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
9. Stawka podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia tj. do dnia
31.12.2023 r., z wyjątkiem:
1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio o różnicę zmienionej stawki
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podatku,
2) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki – taryfy określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia
w przypadku, gdy taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą niższe od taryf wynikających w
przedłożonej ofercie, Wykonawca jest zobowiązany stosować względem Zamawiającego obniżone taryfy.
10. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, lub na podstawie prognoz w cyklu dwumiesięcznym.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w okresie: 12 miesięcy – 01.01.2023 do dnia 31.12
2023 r. 
2. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni tj.: od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21.01.2023 r.
3. Zamawiający ̨ zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejsze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
4. Zamawiąjacy ̨ może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o
miejscu i terminie podpisania umowy.
6. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy
wynikające ze złożonej oferty.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielne zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty
jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w
postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
9. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
10. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest załączyć wzór umowy, której zapisy nie mogą być sprzeczne z treścią
niniejszej specyfikacji.
2. Każda jednostka organizacyjna zawrze z Wykonawcą odrębną umowę.

Po zmianie: 
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w okresie: 12 miesięcy – 01.01.2023 do dnia 31.12
2023 r. 
2. Wykonawca jest związany ofertą 7 dni tj.: od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 29.12.2022 r.
3. Zamawiający ̨ zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejsze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
4. Zamawiąjacy ̨ może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o
miejscu i terminie podpisania umowy.
6. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy
wynikające ze złożonej oferty.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielne zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty
jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w
postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
9. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
10. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest załączyć wzór umowy, której zapisy nie mogą być sprzeczne z treścią
niniejszej specyfikacji.
2. Każda jednostka organizacyjna zawrze z Wykonawcą odrębną umowę.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
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SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
30

Po zmianie: 
7
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