
Rybczewice Drugie, dnia 23.11.2021 r. 

ZSO.271.1.2021 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pn.: 

” Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy ZSO 

im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich”. 

 

Zamawiający  - ZSO Rybczewice, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmianę 

treści specyfikacji warunków zamówienia: 

 

➢ Zmianie ulegnie postanowienie rozdziału V ust. 2 pkt 2.1  SWZ: 

Treść pierwotna: 

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 

ziemnym 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 

gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku 

Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).  

 
Treść aktualna: 

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 

ziemnym wydana        przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;  

 
 

➢ Zmianie ulegnie postanowienie rozdziału VI ust. 2 pkt.1  SWZ: 

Treść pierwotna: 

1) Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, tj.: 



•aktualnej koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem 

ziemnym wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

•aktualnej koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu 

propan wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  (w przypadku Wykonawców 

będących właścicielem sieci dystrybucyjnej), lub podpisanej umowy z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu propan (w 

przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej). 

Treść aktualna: 

2) Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, tj.: 

•aktualnej koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem 

propan wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

 

➢ Zmianie ulegnie postanowienie rozdziału X pkt a SWZ: 

Treść pierwotna: 

a. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa 23.12.2021 r. 

 
Treść aktualna: 

a. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa 28.12.2021 r. 

 

➢ Zmianie ulegnie postanowienie rozdziału XII pkt a, b SWZ: 

Treść pierwotna: 

a. Termin złożenia oferty upływa w dniu 24.11.2021 r. godz. 10:00 

b. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2021 r.  godz. 12:00. 

 

Treść aktualna: 

a. Termin złożenia oferty upływa w dniu 29.11.2021 r. godz. 10:00 

b. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2021 r.  godz. 12:00. 

 

➢ Zmianie ulegnie załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy po zmianach. 

 


