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ZP.26. 105 .TP/002/10/21.2021                           Radom, 30.11.2021r 

 

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu, 
ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom 
tel.  48 383 57 48,  
fax. 48 383 57 49  

Dotyczy: 

sprawy TP/002/10/21 

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO 

OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO. 

Do: Uczestnicy postępowania 

  

Informacja o zmianie terminu składania ofert oraz  o dokonaniu zmian treści SWZ 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień 
publicznych (DZ. U. z 2021, poz. 1129 ze zm..) Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji 
warunków zamówienia  w następujący sposób: 

- w Rozdziale IV SWZ  pkt 2 i pkt 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

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 rozpoczęte na żądanie 
Zamawiającego   w trakcie realizacji umowy. W toku realizacji umowy Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego 
gazu, w zakresie do -  20% , +5%  względem ilości określonej  w pierwszym zdaniu 
pkt  2 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 Załącznika nr 5- wzór 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. 
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- Rozdział V SWZ - Termin wykonania zamówienia otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
1. Dostawa gazu ziemnego następować będzie przez okres 12 miesięcy, w okresie od 

01.02.2021r., przy czym warunkiem rozpoczęcia dostaw do poszczególnych punktów 
odbioru jest rozwiązanie/wygaśnięcie obowiązującej umowy oraz skuteczne 
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 

2. W przypadku nie zrealizowania ilości (o której mowa w  § 2 ust. 2. Umowy) na 
poziomie min. 80% w terminie obowiązywania umowy, przewiduje się możliwość jej 
przedłużenia o czas niezbędny do zrealizowania ww. ilości. 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. 

3. Rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego, w tym w szczególności naliczanie przez 
Wykonawcę wszystkich opłat związanych z wykonywaniem Umowy nastąpi  nie 
wcześniej niż po pozytywnym rozwiązaniu dotychczasowych umów na kompleksową 
dostawę gazu ziemnego, których Zamawiający jest stroną oraz po skutecznym 
przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy - z uwzględnieniem daty wskazanej 
w Rozdziale IV pkt 12 jako „Daty obowiązywania aktualnej umowy”, przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość dostaw paliwa gazowego do 
wszystkich punktów odbioru właściwych dla Zamawiającego. 

 

- w Rozdziale IX SWZ  pkt 12 i pkt 14 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

12. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 
07.12.2021r, do godz.08.00. 

14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2021 r. o godz. 11:00. 

- w Rozdziale XII SWZ  pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 05. 01.2022r.  

 

- w Rozdziale XIII SWZ  pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

1. Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez 
Wykonawcę na podstawie wypełnionego  formularza cenowego, stanowiącego 
część Załącznika nr 1 do SWZ. Cena oferty brutto określa maksymalne 
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia podstawowego i obejmuje 
prawo opcji. W tym celu Wykonawca obliczy także wartość opcji następnie  cenę 
zamówienia podstawowego powiększy o wartość opcji ( 5% )   i łączną cenę 
przeniesie do formularza ofertowego. 

 

- w Rozdziale XIV SWZ  pkt 2 ppkt 2 lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (z 
uwzględnieniem opcji) 

 

- w Załączniku nr 4  (wzór umowy) § 2 ust. 2 i ust. 7 otrzymują nowe, następujące 
brzmienie: 

2. Łączną ilość paliwa gazowego dostarczaną w okresie realizacji Umowy do 
punktów odbioru określonych w Załączniku nr 1 do Umowy prognozuje się na 
poziomie 2 940 000 kWh,   z zastrzeżeniem ust. 7.  

7. W trakcie realizacji umowy, Zamawiającemu przysługuje możliwość skorzystania z 
prawa opcji polegającego na kompleksowej dostawie i dystrybucji gazu ziemnego 
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wysokometanowego o symbolu E do punktów odbioru wskazanych przez 
Zamawiającego. Łączna ilość paliwa gazowego wynikająca z prawa opcji do 
wskazanych przez Zamawiającego punktów odbioru prognozuje się na poziomie 
147 000 kWh.  

 

- w Załączniku nr 4  (wzór umowy) § 3 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

3. Umowa zawarta zostaje na czas określony  do dnia 31.01.2022 r.  
 

- w Załączniku nr 4  (wzór umowy) § 8 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

3. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w 
zakresie do -  20% lub zwiększenia w zakresie do +5% łącznej ilości zakupionego 
gazu, względem ilości określonej w § 2 ust. 2  umowy. Zaistnienie okoliczności, o 
której mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub 
zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy w 
zakresie podstawowym. Zwiększenie ilości zakupionego gazu i tym samym 
wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, 
o którym mowa w art. 414 ust. 1 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość 
zwiększenia dostaw gazu na warunkach zawartej umowy do 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 niniejszą umową. Prawo opcji jest uprawnieniem 
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji 
niniejszej umowy. Zamówienie w ramach prawa opcji uruchamia się automatycznie 
w trakcie jej realizacji (dodanie nowych punktów poboru) lub po wykorzystaniu 
zamówienia podstawowego i nie wymaga jakichkolwiek działań ze strony 
Zamawiających z uwzględnieniem zapisów §2 ust.8. W przypadku nieskorzystania 
przez Zamawiającego  z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
z tego tytułu. 

 

- w Załączniku nr 4  (wzór umowy) § 9 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

5. Strony ustalają, że za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

- w Załączniku nr 4  (wzór umowy) § 9 ust. 11 pkt 3 -  wykreśla się treść niniejszego pkt, 

- w Załączniku nr 4  (wzór umowy) § 13 ust. 2  pkt 7 otrzymuje nowe, następujące 
brzmienie: 

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. 

 

- zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ tj. Formularz oferty z formularzem 
cenowym stanowiący załącznik do niniejszej informacji. 

-  zmianie ulega treść Załącznika nr 5 do SWZ - Zestawienie punktów poboru i stanowi 
załącznik do niniejszej informacji: 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 


