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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306206-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Suwałki: Gaz ziemny
2020/S 125-306206

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 110-266297)

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL843
Adres pocztowy: ul. Sejneńska 82
Miejscowość: Suwałki
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Kod pocztowy: 16-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Piasecki
E-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl 
Tel.:  +48 875653285
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgk.suwalki.pl

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

II.1.1) Nazwa:

Zakup gazu CNG w ilości 5 000 000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat (2021–2031) 
wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie ww. pojazdów
Numer referencyjny: ZP/4/2020

II.1.2) Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest (dostawa) zakup gazu CNG w ilości 5 000 000 Nm3 do pojazdów Zamawiającego 
zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat, tj. w latach 2021–2031, oraz wybudowanie na terenie 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o., zwanej dalej „PGK w Suwałkach Sp. z o.o.” 
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lub „Zamawiającym”, infrastruktury umożliwiającej tankowanie ww. pojazdów – szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zamieszczono w załączniku 1a i 1b do SIWZ.

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

29/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 110-266297

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować 
należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, dostaw do jednego odbiorcy w ramach jednego zamówienia paliwa metanowego w ilości nie 

mniejszej niż odpowiednik 0,6 mln Nm3 CNG.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 
dotyczących:
— zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować 
należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, dostaw do jednego odbiorcy w ramach jednego zamówienia paliwa metanowego CNG lub LNG 

w ilości nie mniejszej niż 0,6 mln Nm3.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 
dotyczących:
— zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
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wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wadium
Zamiast:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

01/07/2020 S125
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 3


