
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby budynków zarządzanych przez

Śląski Zarząd Nieruchomości.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240305185

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Grabowa 1 A

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-172

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sznslaskie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-slaskie.pl/sznkat/

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie niruchomościami znajdującymi się w zasobach Województwa Śląskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454702/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23 13:50

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00442449/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą: 
2022/BZP 00044915/18/P

Po zmianie: 
2022/BZP 00044915/21/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca ubiegający się 
o zamówienie wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
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gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
i. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi – Wykonawca musi
posiadać aktualną koncesję do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, 
o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
ii. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych – Wykonawca
musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, 
o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
(w przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektów objętych zamówieniem na świadczenie
usługi dystrybucji paliwa gazowego przez OSD umożliwiającą realizację umowy na dostawę gazu ziemnego (w przypadku
Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej) .

Po zmianie: 
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca ubiegający się 
o zamówienie wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
i. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi – Wykonawca musi
posiadać aktualną koncesję do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, 
o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
ii. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych – Wykonawca
musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, 
o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
(w przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektów objętych zamówieniem na świadczenie
usługi dystrybucji paliwa gazowego przez OSD umożliwiającą realizację umowy na dostawę gazu ziemnego (w przypadku
Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej) .
Zamawiający zrezygnuje z wezwania do podmiotowych środków dowodowych – zgodnie z art. 274 ust. 4. Zamawiający nie
wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
Zakres zmian został ujęty w § 12 projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)

Po zmianie: 
Zakres zmian został ujęty w § 12 projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-11-24 12:00

Po zmianie: 
2022-11-25 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-11-24 12:05

Po zmianie: 
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2022-11-25 12:05
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