
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy

ZSO im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KROLA JANA III
SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001254369

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 119A

1.4.2.) Miejscowość: Rybczewice Drugie

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-065

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: (81) 58 54 005

1.4.8.) Numer faksu: (81) 58 54 005

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@zsorybczewice.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsorybczewice.edupage.org/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281056/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-23 20:50

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00269030/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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: 
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Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem
propan wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług
dystrybucji gazu ziemnego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej), lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji propan
ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców
będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w
tym zakresie. 2.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące Wykonawcy.
6. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. poprzedzającym,
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, a także bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem Wykonawcy.
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5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą, który polega na jego zdolności technicznej lub zawodowej, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem
propan wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w
tym zakresie. 2.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące Wykonawcy.
6. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. poprzedzającym,
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
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zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, a także bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem Wykonawcy.
5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą, który polega na jego zdolności technicznej lub zawodowej, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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: 
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty w następujących przypadkach:
1) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych
w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
2) zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych
zmianach,
3) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od gazu ziemnego. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w
kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego -
dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano,
4) zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty zmiennej
za usługę sieciową w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem taryfy cen i opłat,
5) zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty Zamawiającego
zmieniły charakter użytkowania,
6) zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub
zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego
modernizacji,
2. Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności,
zachowania formy pisemnej.

Po zmianie: 
1. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego będące
bezpośrednim następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niniejszej umowy,
powstałe wyłącznie z winy Wykonawcy. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów dotyczących obrotu
paliwami płynnymi. 
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd Cywilny
właściwy dla Zamawiającego. 
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§ 15 
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty w następujących przypadkach:
1) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych
w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
2) zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych
zmianach,
3) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od gazu ziemnego. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w
kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego -
dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano,
4) zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty zmiennej
za usługę sieciową w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem taryfy cen i opłat,
5) zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiennej w zależności od ceny rynkowej publikowanej na
PKN Orlen
https://www.orlenpaliwa.com.pl/PL/notowania/Strony/Celegrzewczeitechnologiczne.aspx
+ ustalona marża
6 zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty Zamawiającego
zmieniły charakter użytkowania,
7) zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub
zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego
modernizacji,
2. Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności,
zachowania formy pisemnej.

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: 
2021-11-24 10:00

Po zmianie: 
2021-11-29 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-11-24 12:00

Po zmianie: 
2021-11-29 12:00

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

Przed zmianą: 
2021-12-23
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Po zmianie: 
2021-12-28
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