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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153057-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Suwałki: Gaz ziemny
2020/S 064-153057

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 239-585941)

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.
Adres pocztowy: ul. Sejneńska 82
Miejscowość: Suwałki
Kod NUTS: PL843
Kod pocztowy: 16-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Piasecki
E-mail: janekpiasecki@op.pl 
Tel.:  +48 875653286
Faks:  +48 875653286
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 4 000 000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat wraz z
infrastrukturą umożliwiającą tankowanie ww. pojazdów
Numer referencyjny: ZP/4/2019

II.1.2) Główny kod CPV
09123000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest (dostawa) zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 Nm3 do pojazdów Zamawiającego
zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat, oraz wybudowanie na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o., infrastruktury umożliwiającej tankowanie ww. pojazdów – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku 1a i 1b do SIWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/03/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 239-585941

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 02/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin wniesienia wadium
Zamiast:
Data: 02/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ wraz załącznikami.
1. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności, poprzez zawarcie aneksu do umowy.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w
formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
2.1. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
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d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2.2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy uwarunkowana przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od
Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkującymi niemożliwością realizacji dostaw paliwa metanowego, w tym
wystąpieniem siły wyższej:
— przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależnie od woli i działań stron, których powstania żadna ze
stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności,
— za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe i anormalne
warunki pogodowe, katastrofy, mobilizacja, embargo, strajki, zamknięcie granic lub istotne utrudnienie ruchu
na granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające całkowite lub częściowe
wykonanie umowy. Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie
w ciągu jednego dnia roboczego drugiej strony, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę
siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu
rozwiązania
zaistniałej sytuacji, w celu wykonania postanowień umowy.
2.3. Zmiana innych obciążeń wynikających ze zmian obowiązującego prawa – musi być zgodna z formułą
wyliczenia ceny,
2.4. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
przepisów prawnych.
2.5. Brak możliwości zrealizowania umowy ze względu na niemożliwość uzyskania niezbędnych zezwoleń
i decyzji administracyjnych. Wówczas umowę uznaje się za zakończoną a Zamawiający pokrywa tylko
uzasadnione niezbędne koszty poniesione przez Wykonawcę.
Powinno być:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ wraz załącznikami.
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności, poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w
formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
2.1. zmiana wynagrodzenia zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone
w niżej wymienionych postanowieniach:
2.2. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o
których mowa w ust. 2.1 może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy
w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz dokumentami
niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez
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Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:
— szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,
— przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia
co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – taki jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające
zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń.
2.3. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, które
nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2.4. W terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2.2 Zamawiający może zwrócić się
do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów
(np. żądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem).
2.5. Zamawiający w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń
pism dla Wykonawcy.
2.6. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o
których mowa w ust. 2.1, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek
powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie
zmian przepisów.
2.7. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 2.6, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy,
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których
mowa w ust. 2.1, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.
2.8. Jeżeli w trakcie procedury wyżej opisanej zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 2,
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Strony uzasadniają treść aneksu do umowy oraz podpiszą
aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów
wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 2.1.
2.9. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy uwarunkowana przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od
Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością realizacji dostaw paliwa metanowego, w tym
— w przypadku wyboru przez Wykonawcę rozwiązania, o którym mowa w § 4 ust. 3.1 umowy – oddaniem
do użytkowania przyłącza do gazowej sieci dystrybucyjnej po dniu 14 grudnia 2020 r. oraz wystąpieniem siły
wyższej,
— przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niezależnie od woli i działań stron, których powstania żadna
ze stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności,
— za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe i anormalne
warunki pogodowe, katastrofy, mobilizację, embargo, strajki, zamknięcie granic lub istotne utrudnienie ruchu
na granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające całkowite lub częściowe
wykonanie umowy.
Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie w ciągu 5 dni
roboczych drugiej stronie, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Strony
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zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu rozwiązania
zaistniałej sytuacji, w celu wykonania postanowień umowy;
2.10. zmiana innych obciążeń wynikających ze zmian obowiązującego prawa - musi być zgodna z formułą
wyliczenia ceny;
2.11. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
przepisów prawnych;
2.12. brak możliwości zrealizowania umowy ze względu na niemożliwość uzyskania niezbędnych zezwoleń
i decyzji administracyjnych. Wówczas umowę uznaje się za zakończoną a Zamawiający pokrywa tylko
uzasadnione niezbędne koszty poniesione przez Wykonawcę.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


