
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ DO

OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141226775

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Garbarska 55/57

1.4.2.) Miejscowość: Radom

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: 483835748

1.4.8.) Numer faksu: 483835749

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bip@bip.mzlradom.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mzlradom.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00292111/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-30 13:08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00280726/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą: 
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1) Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „CENA OFERTY" na następujących
zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg. następującej
formuły: cena oferty (waga 100 %) - oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość
punktów - 100, pozostałe oferty za kryterium cena otrzymają ilość punktów odpowiadających
cenie proporcjonalnej wg następującej formuły: 

Wskaźnik ceny = (Najniższa cena / Cena badana) x 100% x 100
1% = 1pkt.
c) Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

Po zmianie: 
1) Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „CENA OFERTY" na następujących
zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (z uwzględnieniem opcji).
b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg. następującej
formuły: cena oferty (waga 100 %) - oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość
punktów - 100, pozostałe oferty za kryterium cena otrzymają ilość punktów odpowiadających
cenie proporcjonalnej wg następującej formuły: 

Wskaźnik ceny = (Najniższa cena / Cena badana) x 100% x 100
1% = 1pkt.
c) Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.1.5. Wartość zamówienia

Przed zmianą: 
909022,63

Po zmianie: 
909023,12

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o
symbolu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję do obiektów Zamawiającego wg. wykazu
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. 
2. Prognozowany wolumen – w okresie 12 miesięcy – wynosi 2 528 000 kWh do 14 punktów
poboru (zamówienie podstawowe). W celu ustalenia prognozowanego łącznego zużycia gazu w
kWh przyjęto współczynnik konwersji 11,238 dla szacowanej ilości: 236 198,61 m3 (224 951,06
m3 zamówienie podstawowe + 11 247,55 m3 prawo opcji.)
3. Niniejsze zamówienie objęte jest prawem opcji – realizacja kompleksowej dostawy i
dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E dla obiektów Zamawiającego.
Oznacza to, iż Zamawiający zamówi kompleksowe dostawy gazu dla wszystkich punktów
poboru określonych w załączniku Nr 6 do SWZ w terminie określonym w rozdziale IV SWZ, zaś
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kompleksowe dostawy gazu i dystrybucji dla MZL w Radomiu mogą zostać rozpoczęte na
żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 
4. Dla potrzeb wyceny przedmiotowego zamówienia, należy obliczyć cenę z uwzględnieniem
prawa opcji. 
5. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może
odbiegać od faktycznie pobranej ilości w okresie trwania umowy. Zmniejszenie lub zwiększenie
ilości gazu nie pociąga dla Zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością
dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą
Taryfą Operatora. 
6. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi.
7. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
8. Sprzedaż paliwa gazowego jest realizowana przez Wykonawców (Sprzedawców) na
podstawie uregulowań wynikających z ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy. Każdy ze Sprzedawców musi w jednakowy sposób realizować
procedury wynikające ze sprzedaży zgodnie z uregulowaniami prawnymi.
9. Parametry jakościowe gazu i standardy sprzedażowe są uregulowane i ustalone w
rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. Za dotrzymanie tych
parametrów nie są odpowiedzialni Sprzedawcy gazu lecz Operator Systemu Przesyłowego i
Operator Systemu Dystrybucyjnego, którzy świadczą usługi przesyłania gazu na podstawie taryf
zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
10. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego zużycia gazu w okresie świadczenia
umowy, mocy umownej w odniesieniu do poszczególnych punktów odbioru zostały określone w
załączniku Nr 6 do SWZ. 
11. Wykonawca w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do: 
1) Zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego umów kompleksowych właściwemu OSD w
celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
2) Reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 
12. Dane dotyczące numerów punktu poboru gazu u dotychczasowego dostawcy, w odniesieniu
do poszczególnych punktów odbioru, zostały określone w załączniku Nr 6 do SWZ. 
13. W chwili obecnej Zamawiający posiada zawartą umowę kompleksową sprzedaży paliwa
gazowego nr 01/PN/001/10/20/2020 z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 na czas oznaczony do 31.01.2022 r. Operatorem systemu
dystrybucji gazu jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000374001, NIP: 5252496411, REGON: 142739519.
14. Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminie określonym przez Zamawiającego jest skuteczne
rozwiązanie obowiązujących umów oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy, (jeśli dotyczy).

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o
symbolu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję do obiektów Zamawiającego wg. wykazu
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. 
2. Prognozowany wolumen – w okresie 12 miesięcy – wynosi 2 940 000 kWh do 14 punktów
poboru (zamówienie podstawowe). W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh
przyjęto współczynnik konwersji 11,238 dla ilości: 261 612,39 m3, łączna ilość z uwzględnieniem
opcji w ilości 13 080,62 m3 wynosi: 274 693,01m3 (zamówienie podstawowe + prawo opcji.)
3. Niniejsze zamówienie objęte jest prawem opcji – realizacja kompleksowej dostawy i
dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E dla obiektów Zamawiającego.
Oznacza to, iż Zamawiający zamówi dostawy gazu dla wszystkich punktów poboru określonych
w załączniku Nr 6 do SWZ w terminie określonym w rozdziale IV SWZ, zaś kompleksowe
dostawy gazu i dystrybucji dla MZL w Radomiu (wynikające z prawa opcji) mogą zostać
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rozpoczęte na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 
4. Dla potrzeb wyceny przedmiotowego zamówienia, należy obliczyć cenę z uwzględnieniem
prawa opcji. 
5. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może
odbiegać od faktycznie pobranej ilości w okresie trwania umowy. Zmniejszenie lub zwiększenie
ilości gazu nie pociąga dla Zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością
dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą
Taryfą Operatora. 
6. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi.
7. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
8. Sprzedaż paliwa gazowego jest realizowana przez Wykonawców (Sprzedawców) na
podstawie uregulowań wynikających z ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy. Każdy ze Sprzedawców musi w jednakowy sposób realizować
procedury wynikające ze sprzedaży zgodnie z uregulowaniami prawnymi.
9. Parametry jakościowe gazu i standardy sprzedażowe są uregulowane i ustalone w
rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. Za dotrzymanie tych
parametrów nie są odpowiedzialni Sprzedawcy gazu lecz Operator Systemu Przesyłowego i
Operator Systemu Dystrybucyjnego, którzy świadczą usługi przesyłania gazu na podstawie taryf
zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
10. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego zużycia gazu w okresie świadczenia
umowy, mocy umownej w odniesieniu do poszczególnych punktów odbioru zostały określone w
załączniku Nr 6 do SWZ. 
11. Wykonawca w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do: 
1) Zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego umów kompleksowych właściwemu OSD w
celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
2) Reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 
12. Dane dotyczące numerów punktu poboru gazu u dotychczasowego dostawcy, w odniesieniu
do poszczególnych punktów odbioru, zostały określone w załączniku Nr 6 do SWZ. 
13. W chwili obecnej Zamawiający posiada zawartą umowę kompleksową sprzedaży paliwa
gazowego nr 01/PN/001/10/20/2020 z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 na czas oznaczony do 31.01.2022 r. Operatorem systemu
dystrybucji gazu jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000374001, NIP: 5252496411, REGON: 142739519.
14. Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminie określonym przez Zamawiającego jest skuteczne
rozwiązanie obowiązujących umów oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy, (jeśli dotyczy).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą: 
W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w zakresie do -
30% lub zwiększenia do 5% łącznej ilości zakupionego gazu, względem ilości określonej w §2
ust. 2 wzoru umowy dla zamówienia podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o której mowa
powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia podstawowego, (o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1)
wzoru umowy. Zwiększenie ilości zakupionego gazu i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy
może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy
Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw gazu na warunkach zawartej umowy o
5% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa
opcji od dodania nowych punktów poboru lub zwiększenia zapotrzebowania na gaz do punktów
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poboru objętych umową. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale
nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Dla potrzeb wyceny przedmiotowego zamówienia, należy obliczyć cenę z uwzględnieniem prawa
opcji.

Po zmianie: 
W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w zakresie do -
20% lub zwiększenia do 5% łącznej ilości zakupionego gazu, względem ilości określonej w §2
ust. 2 -Załącznik nr 5- wzór umowy dla zamówienia podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o
której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia
należnego Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia podstawowego, (o którym mowa w § 7
ust. 1 pkt 1 Załącznik nr 5- wzoru umowy). Zwiększenie ilości zakupionego gazu i tym samym
wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw gazu na
warunkach zawartej umowy o 5% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia
możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru lub zwiększenia
zapotrzebowania na gaz do punktów poboru objętych umową. Prawo opcji jest uprawnieniem
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W
przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu. W celu skorzystania z prawa opcji w sytuacji konieczności
dodania nowych punktów poboru Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie przed
rozpoczęciem kompleksowej dostawy zgodnie z warunkami umowy.
Dla potrzeb wyceny przedmiotowego zamówienia, należy obliczyć cenę z uwzględnieniem prawa
opcji.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą: 
Data do

Po zmianie: 
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
12

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. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym
paragrafie oraz zmian określonych w art. 445 Pzp.
2. Zmiany treści umowy mogą dotyczyć:
1) Zmian cen uwzględnionych do rozliczenia realizacji umowy oraz łącznego wynagrodzenia
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Wykonawcy w przypadku: 
a) zmiany ceny netto paliwa gazowego, w związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie podatku
akcyzowego;
b) zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki zmiany Taryfy na usługi przesyłu gazu OSD, które miałyby obowiązywać w
okresie obowiązywania Umowy; 
c) zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatku akcyzowego, 
d) zmiany obowiązujących przepisów w zakresie stawki podatku VAT od dnia wejścia w życie
ustawowej zmiany
- o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek. 
2) Zmiany ilości punktów odbioru wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana
wynikać może np. z likwidacji punktu odbioru, zmiany stanu prawnego lub technicznego punktu
odbioru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych
uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku
zaistnienia nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas
obowiązujących umów. 
3) Zmiany mocy umownej w związku ze zmianą zapotrzebowania na paliwo gazowe, pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Operatora.
4) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do poszczególnych punktów odbioru
jeżeli zmiana ta wynika z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu
rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych lub z przyczyn niezależnych od Stron.
5) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.
6) Zmian w stanie prawnym któregokolwiek z obiektów – punktów odbioru objętych
zamówieniem tj. utratę tytułu prawnego do zajmowania nieruchomości.
7) Przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas niezbędny do zrealizowania minimum
70% ilości, o której mowa w § 2 ust. 2. Przedłużenie terminu obowiązywania Umowy może
nastąpić na wniosek każdej ze stron. W przypadku braku zgody jednej ze stron na przedłużenie
obowiązywania Umowy, Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie
odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia Zamówienia
8) Zmiany łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1, o ile zajdą
okoliczności (łącznie lub rozdzielnie) opisane w pkt 1) i pkt 3) ust 2 niniejszego paragrafu .
3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie.
Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmian, o których
mowa w ust.2 pkt. 1. umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających
zmiany, o których mowa ust.2 pkt. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w
zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do
oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust.2 pkt. 1 mają lub będą miały
wpływ na koszty wykonania umowy przez Sprzedawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Sprzedawcy określonego w niniejszej
umowie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 14 ust. 2. 
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 1b,) obowiązują od dnia wejścia życie Taryfy i nie
wymagają dla swej ważności aneksu, przy czym o zmianie Taryfy Wykonawca zobowiązany jest
poinformować Zamawiającego w formie pisemnej oraz wskazać, które opłaty i w jakich
wysokościach ulegają zmianie w odniesieniu do Umowy.

Po zmianie: 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym
paragrafie oraz zmian określonych w art. 445 Pzp.
2. Zmiany treści umowy mogą dotyczyć:
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1) Zmian cen uwzględnionych do rozliczenia realizacji umowy oraz łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku: 
a) zmiany ceny netto paliwa gazowego, w związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie podatku
akcyzowego;
b) zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki zmiany Taryfy na usługi przesyłu gazu OSD, które miałyby obowiązywać w
okresie obowiązywania Umowy; 
c) zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatku akcyzowego, 
d) zmiany obowiązujących przepisów w zakresie stawki podatku VAT od dnia wejścia w życie
ustawowej zmiany
- o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek. 
2) Zmiany ilości punktów odbioru wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana
wynikać może np. z likwidacji punktu odbioru, zmiany stanu prawnego lub technicznego punktu
odbioru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych
uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku
zaistnienia nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas
obowiązujących umów. 
3) Zmiany mocy umownej w związku ze zmianą zapotrzebowania na paliwo gazowe, pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Operatora.
4) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do poszczególnych punktów odbioru
jeżeli zmiana ta wynika z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu
rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych lub z przyczyn niezależnych od Stron.
5) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.
6) Zmian w stanie prawnym któregokolwiek z obiektów – punktów odbioru objętych
zamówieniem tj. utratę tytułu prawnego do zajmowania nieruchomości.
7) Przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas niezbędny do zrealizowania minimum
80% ilości, o której mowa w § 2 ust. 2. Przedłużenie terminu obowiązywania Umowy może
nastąpić na wniosek każdej ze stron. W przypadku braku zgody Wykonawcy na przedłużenie
obowiązywania Umowy, Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie
odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia Zamówienia
8) Zmiany łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1, o ile zajdą
okoliczności (łącznie lub rozdzielnie) opisane w pkt 1) i pkt 3) ust 2 niniejszego paragrafu .
3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie.
Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmian, o których
mowa w ust.2 pkt. 1. umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających
zmiany, o których mowa ust.2 pkt. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w
zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do
oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust.2 pkt. 1 mają lub będą miały
wpływ na koszty wykonania umowy przez Sprzedawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Sprzedawcy określonego w niniejszej
umowie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 14 ust. 2. 
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 1b,) obowiązują od dnia wejścia życie Taryfy i nie
wymagają dla swej ważności aneksu, przy czym o zmianie Taryfy Wykonawca zobowiązany jest
poinformować Zamawiającego w formie pisemnej oraz wskazać, które opłaty i w jakich
wysokościach ulegają zmianie w odniesieniu do Umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

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

Przed zmianą: 
2021-12-02 08:00

Po zmianie: 
2021-12-07 08:00

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

Przed zmianą: 
2021-12-02 11:00

Po zmianie: 
2021-12-07 11:00

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

Przed zmianą: 
2021-12-31

Po zmianie: 
2022-01-05
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