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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289237-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Suwałki: Gaz ziemny
2020/S 119-289237

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:

17/06/2020

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: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat (2021–2031) 
wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie ww. pojazdów
Powinno być:

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 sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest (dostawa) zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 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.” 
lub „Zamawiającym”, infrastruktury umożliwiającej tankowanie ww. pojazdów – szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zamieszczono w załączniku 1a i 1b do SIWZ.
Powinno być:

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.” 
lub „Zamawiającym”, infrastruktury umożliwiającej tankowanie ww. pojazdów – szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zamieszczono w załączniku 1a i 1b do SIWZ.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest (dostawa) zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 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.” lub „Zamawiającym”, infrastruktury umożliwiającej tankowanie ww. pojazdów – szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku 1a i 1b do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia dotyczy: dostawy paliwa metanowego, łącznie z wybudowaniem oraz utrzymaniem 
stacji tankowania dla dostarczanego paliwa, w zakresie umożliwiającym napełnianie paliwem zbiorników 
w pojazdach Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. Urządzenia stacji, jako urządzenia 
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przenośne, będą stanowić własność Wykonawcy, użytkowaną przez niego w celu realizacji umowy dostawy 
paliwa metanowego. Wszystkie koszty Wykonawcy, dotyczące wybudowania i utrzymania stacji, będą zawarte 
w cenie jednostkowej netto dostarczanego paliwa metanowego. Paliwo metanowe, stanowiące przedmiot 
umowy, będzie dostarczane na podstawie umowy przez okres do 10 lat, do momentu osiągnięcia całkowitej 

wielkości dostaw nie przekraczającej 4 000 000 Nm3 jednak nie mniejszej niż 90 % zamówionego wolumenu 
rozliczanego w interwałach rocznych. Szczegółowy opis wymagań zawiera załącznik nr 1a do umowy. Zasada 
wykorzystania 90 % obowiązuje od 1.1.2022.
Powinno być:

1. 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.” lub „Zamawiającym”, infrastruktury umożliwiającej tankowanie ww. pojazdów – szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku 1a i 1b do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia dotyczy: dostawy paliwa metanowego, łącznie z wybudowaniem oraz utrzymaniem 
stacji tankowania dla dostarczanego paliwa, w zakresie umożliwiającym napełnianie paliwem zbiorników 
w pojazdach Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. Urządzenia stacji, jako urządzenia 
przenośne, będą stanowić własność Wykonawcy, użytkowaną przez niego w celu realizacji umowy dostawy 
paliwa metanowego. Wszystkie koszty Wykonawcy, dotyczące wybudowania i utrzymania stacji, będą zawarte 
w cenie jednostkowej netto dostarczanego paliwa metanowego. Paliwo metanowe, stanowiące przedmiot 
umowy, będzie dostarczane na podstawie umowy przez okres do 10 lat, do momentu osiągnięcia całkowitej 

wielkości dostaw nie przekraczającej 5 000 000 Nm3 jednak nie mniejszej niż 90 % zamówionego wolumenu 
rozliczanego w interwałach rocznych. Szczegółowy opis wymagań zawiera załącznik nr 1a do umowy. Zasada 
wykorzystania 90 % obowiązuje od 1.1.2022.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

... Zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 Nm3 ...
Powinno być:

... Zakup gazu CNG w ilości 5 000 000 Nm3 ...
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
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Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wadium
Zamiast:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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