
Ogłoszenie nr 500123060-N-2018 z dnia 01-06-2018 r.  
Głuchołazy: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 561262-N-2018  
Data: 21/05/2018  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Głuchołazy, Krajowy numer identyfikacyjny 531412792, ul. Rynek  15, 48-340   
Głuchołazy, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 092 100, e-mail zp@glucholazy.pl, faks 
774 092 101.  
Adres strony internetowej (url): http://www.nowe.glucholazy.pl//  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 4  
W ogłoszeniu jest: 3) Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest 
oszacowane na okres 24 miesięcy.  
W ogłoszeniu powinno być: 3) Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu 
ziemnego jest oszacowane na okres 12 miesięcy.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.  
Punkt: 8  
W ogłoszeniu jest: data zakończenia:2020-06-30  
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia:2019-07-31  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 1.3)  
W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
niż 3 lata, to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonuje co najmniej jedną dostawę (umowę) podobną do przedmiotu niniejszego 
zamówienia, polegającą na sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego 
(grupa E) o wartości nie mniejszej niż 600 tys. zł brutto wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz, którego zostały wykonane.  
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje co najmniej jedną dostawę (umowę) podobną do przedmiotu 
niniejszego zamówienia, polegającą na sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego 
wysokometanowego (grupa E) o wartości nie mniejszej niż 400 tys. zł brutto wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz, którego zostały wykonane.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 5.1.  



W ogłoszeniu jest: 1.2. Wykaz wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 
lata, to w tym okresie, co najmniej jednej dostawy (umowy) podobnej do przedmiotu 
niniejszego zamówienia, polegającej na sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego 
wysokometanowego (grupa E) o wartości nie mniejszej niż 600 tys. zł brutto wraz z podaniem 
jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego została wykonana 
(wzór- załącznik nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została 
lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  
W ogłoszeniu powinno być: 1.2. Wykaz wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy niż 3 lata, to w tym okresie, co najmniej jednej dostawy (umowy) podobnej do 
przedmiotu niniejszego zamówienia, polegającej na sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego 
wysokometanowego (grupa E) o wartości nie mniejszej niż 400 tys. zł brutto wraz z podaniem 
jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego została wykonana 
(wzór- załącznik nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została 
lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 5  
W ogłoszeniu jest: 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej 
jedna z okoliczności wymienionych poniżej: 1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy 
zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich 
wprowadzenia: 1.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian 
postanowień umowy, tj. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach: a) w przypadku 
zmian wynikających z Ustawy o podatku akcyzowym mających wpływ na konieczność 
wprowadzenia do rozliczeń stawek podatkowych lub dokonania zmiany wysokości 
naliczanych stawek akcyzowych Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie 
nowych stawek akcyzowych począwszy od dnia zaistnienia nowych okoliczności 
wprowadzonych zmianami prawnymi. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 
Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą 
wystawioną na podstawie zmienionych stawek. Ponadto zmiany związane z rozpoczęciem 
naliczania akcyzy bądź zaprzestaniem jej naliczania będą realizowane po przesłaniu przez 
Zamawiającego zmienionego OŚWIADCZENIA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA 
NABYWANYCH WYROBÓW GAZOWYCH, z którego będzie wynikał zakres 
wprowadzanych zmian w zakresie płatności akcyzowych. b) ustawowego wprowadzenia 
innych, dodatkowych obowiązków, w tym podatkowych, dotyczących przedmiotu 
zamówienia; c) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. 
dotyczących cen i stawek stosowanych do rozliczeń z Odbiorcami. W przypadku podwyżki 
wysokości cen lub stawek opłat zawartych w taryfie, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o takiej podwyżce w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia 
w życie zmiany Taryfy. 1.1.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych 
zmian postanowień umowy, w przypadkach: a) zmiany powszechnie obowiązujących 



przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) 
wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c) 
zmiany mocy umownej oraz grupy taryfowej; d) wystąpienie konieczności wprowadzenia 
zmian spowodowanych zaistnieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 
umowy e) dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie formy 
prawnej Wykonawcy jeżeli w trakcie jej obowiązywania: - zmianie ulegnie siedziba, adres lub 
forma prawna Wykonawcy; f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron 
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 1.2. zachodzi co najmniej jedna z 
okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) Ustawy. 2. Wszystkie zmiany 
umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli obu stron. 3. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, 
zmianach osoby przedstawiciela strony i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie 
Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 4. 
Zmniejszenie ilości punktów poboru gazu wskazanych w SIWZ (opis przedmiotu 
zamówienia) w przypadkach zmiany prawa własności, praw do administrowania, zmiany 
sposobu użytkowania albo zamknięcia punktów poboru gazu, nie stanowi zmiany umowy i 
może nastąpić na podstawie wypowiedzenia punktu.  
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co 
najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej: 1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 
Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków 
ich wprowadzenia: 1.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian 
postanowień umowy, tj. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach: a) w przypadku 
zmian wynikających z Ustawy o podatku akcyzowym mających wpływ na konieczność 
wprowadzenia do rozliczeń stawek podatkowych lub dokonania zmiany wysokości 
naliczanych stawek akcyzowych Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie 
nowych stawek akcyzowych począwszy od dnia zaistnienia nowych okoliczności 
wprowadzonych zmianami prawnymi. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 
Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą 
wystawioną na podstawie zmienionych stawek. Ponadto zmiany związane z rozpoczęciem 
naliczania akcyzy bądź zaprzestaniem jej naliczania będą realizowane po przesłaniu przez 
Zamawiającego zmienionego OŚWIADCZENIA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA 
NABYWANYCH WYROBÓW GAZOWYCH, z którego będzie wynikał zakres 
wprowadzanych zmian w zakresie płatności akcyzowych. b) ustawowego wprowadzenia 
innych, dodatkowych obowiązków, w tym podatkowych, dotyczących przedmiotu 
zamówienia; c) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. 
dotyczących cen i stawek stosowanych do rozliczeń z Odbiorcami. W przypadku podwyżki 
bądź obniżki wysokości cen lub stawek opłat zawartych w taryfie, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w 
życie zmiany Taryfy; d) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych w 
trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego bez względu czy zmiana jest korzystna, czy nie, e) 
zmiany wysokości podatku VAT. 1.1.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
istotnych zmian postanowień umowy, w przypadkach: a) zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
umowy, b) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 



których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c) 
zmiany mocy umownej oraz grupy taryfowej; d) wystąpienie konieczności wprowadzenia 
zmian spowodowanych zaistnieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 
umowy e) dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie formy 
prawnej Wykonawcy jeżeli w trakcie jej obowiązywania: - zmianie ulegnie siedziba, adres lub 
forma prawna Wykonawcy; f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron 
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; g) wydłużenia terminu realizacji 
umowy, w przypadku nierozstrzygnięcia kolejnego postępowania na kompleksową dostawę 
paliwa gazowego w planowanym przez Zamawiającego terminie. 1.2. zachodzi co najmniej 
jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) Ustawy. 2. Wszystkie 
zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli obu stron. 3. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku 
bankowego, zmianach osoby przedstawiciela strony i tym podobnych Wykonawca 
powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do 
umowy. 4. Zmniejszenie ilości punktów poboru gazu wskazanych w SIWZ (opis przedmiotu 
zamówienia) w przypadkach zmiany prawa własności, praw do administrowania, zmiany 
sposobu użytkowania albo zamknięcia punktów poboru gazu, nie stanowi zmiany umowy i 
może nastąpić na podstawie wypowiedzenia punktu.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 6.2  
W ogłoszeniu jest: 2018-05-29 godz. 9:30 (2018-06-05 godz. 10:30 - zmieniony ogłoszeniem 
o zmianie ogłoszenia nr 500116638-N z dnia 24-05.2018)  
W ogłoszeniu powinno być: 2018-06-11 godz. 10:30  

II.2) Tekst, który należy dodać  
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 6.6.  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie w 
zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ  
 


