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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Gostyń
Adres pocztowy: Rynek 2
Miejscowość: Gostyń
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-800
Państwo: Polska
E-mail: mszymanska@um.gostyn.pl 
Tel.:  +48 655752126
Faks:  +48 655752114
Adresy internetowe:
Główny adres: https://biuletyn.gostyn.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Gostyń i jej jednostek 
organizacyjnych na okres od 01.07.2022 do 31.12.2023 r.
Numer referencyjny: GKOS.271.10.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dostawa 
paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.07.2022 r. do 
31.12.2023 r. w podziale na dwie części:
1. część I dotyczy punktów poboru gazu (również zwane PPG), które będą rozliczane wg ceny taryfowej 
zatwierdzonej przez Prezesa URE w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, wielkość 
zamówienia planowanego w trakcie trwania zamówienia wynosi: 5 294 665 kWh – wg załącznika nr 1A do SWZ.
2. część II dotyczy PPG rozlicznych wg cen rynku konkurencyjnego oraz w części rozliczanych wg ceny 
taryfowej zatwierdzonej przez Prezesa URE, wielkość zamówienia planowanego w trakcie trwania zamówienia 
wynosi: 4 252 320 kWh – wg załącznika nr 1B do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/04/2022
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Gmina032
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-051296
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 072-191545
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/04/2022

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części 
może być złożona tylko jedna oferta. Paliwo gazowe winno być dostarczane całodobowo do punktów zdawczo 
– odbiorczych, wymienionych w załączniku nr 1A, 1B do SWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych 
służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora 
systemu.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw 
bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo energetyczne, 
IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw. Własność paliwa gazowego przechodzi 
na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe 
przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego 
wykorzystania paliwa gazowego. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do 
zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń 
ze strony Wykonawcy. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia 
lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa 
gazowego w zakresie: dla zwiększenia do 20%, dla zmniejszenia do 20% względem szacowanej ilości. 
Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie 
wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zmiana ilości paliwa gazowego następuje 
automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. w ramach niniejszego prawa zamawiający może dodawać 
i odejmować PPG oraz dokonać zmian parametrów dystrybucji gazu, w takim przypadku zamawiający złoży 
wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z powyższego prawa w określonym przez 
niego zakresie. Zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez 
prezesa URE nie wymagają złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli. w przypadku nieskorzystania 
przez zamawiającego z prawa do zmiany łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji 
zakupionego paliwa gazowego w zakresie dla zwiększenia do 20%, dla zmniejszenia do 20% względem ilości 
zamówienia planowanego wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Rozliczenia za sprzedaż 
i dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego (danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zwanego dalej „osd”), 
zgodnie z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy osd, przy czym dla taryf z liczbą odczytów 
w roku 1 i 2 jest możliwe rozliczenie na podstawie szacunkowego (prognozowanego) zużycia – na wniosek 
Zamawiającego, złożony w dniu zawarcia lub obowiązywania umowy na kompleksową dostawę gazu ziemnego 
z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, w takim przypadku ostateczne rozlicznie za dany 
okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu 
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danych pomiarowych od osd, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa 
gazowego. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie wykonawcy miesięcznych odczytów z licznika dla 
grup taryfowych z liczbą odczytów w roku 1 i 2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 
w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego. Dostarczony gaz ziemny powinien 
spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne oraz Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 
gazu ziemnego.
Powinno być:
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części 
może być złożona tylko jedna oferta. Paliwo gazowe winno być dostarczane całodobowo do punktów zdawczo – 
odbiorczych, wymienionych w załączniku nr 1A, 1B do SWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących 
do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw 
bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo energetyczne, 
IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw. Własność paliwa gazowego przechodzi 
na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe 
przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego 
wykorzystania paliwa gazowego. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do 
zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń 
ze strony Wykonawcy. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub 
zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego w zakresie: dla zwiększenia do 10%, dla zmniejszenia 
do 10% względem szacowanej ilości. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio 
zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zmiana 
ilości paliwa gazowego następuje automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. w ramach niniejszego 
prawa zamawiający może dodawać i odejmować PPG oraz dokonać zmian parametrów dystrybucji gazu, 
w takim przypadku zamawiający złoży wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania 
z powyższego prawa w określonym przez niego zakresie. Zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami 
określonymi w taryfach zatwierdzonych przez prezesa URE nie wymagają złożenia przez zamawiającego 
oświadczenia woli. w przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa do zmiany łącznej ilości 
zakupionego paliwa gazowego w zakresie dla zwiększenia do 10%, dla zmniejszenia do 10% względem ilości 
zamówienia planowanego wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Rozliczenia za sprzedaż 
i dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowo- 
rozliczeniowego (danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zwanego dalej „osd”), 
zgodnie z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy osd, przy czym dla taryf z liczbą odczytów 
w roku 1 i 2 jest możliwe rozliczenie na podstawie szacunkowego (prognozowanego) zużycia – na wniosek 
Zamawiającego, złożony w dniu zawarcia lub obowiązywania umowy na kompleksową dostawę gazu ziemnego 
z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, w takim przypadku ostateczne rozlicznie za dany 
okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu 
danych pomiarowych od osd, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa 
gazowego. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie wykonawcy miesięcznych odczytów z licznika dla 
grup taryfowych z liczbą odczytów w roku 1 i 2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 
w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego. Dostarczony gaz ziemny powinien 
spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
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r. Prawo energetyczne oraz Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 
gazu ziemnego.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu 
mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8-10) ustawy Pzp.
Powinno być:
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu 
mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8-10) ustawy Pzp. Zakazuje się udzielania lub 
dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 
dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. 
g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


