
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i dystrybucja gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 420

1.4.2.) Miejscowość: Kamienica

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 183323004 wew. 35

1.4.8.) Numer faksu: 183323051

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00252261/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-29 15:55

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00238994/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

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

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

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego
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wysokometanowego typu E) w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) zwana dalej „Prawo energetyczne”,
obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego w okresie:
a) od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych
budynkach (miejscach odbioru):
Gmina Kamienica:
Budynek hali sportowej w Kamienicy, Kamienica 985, 34 – 608 Kamienica 
Budynek komunalny „Lecznica” w Kamienicy, Kamienica 417, 34 – 608 Kamienica
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy, Kamienica 490, 34 – 608
Kamienica
b) od 01.12.2021 r. do 30.06.2022 r. do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych
budynkach (miejscach odbioru):
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Matejki w Kamienicy, Kamienica 343, 34 – 608 Kamienica 
Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzania przedmiotowego postępowania zostanie
zawarta pierwsza umowa na dostawę i dystrybucję gazu do wskazanego powyżej punktu
poboru. 
2. Łączne, przewidywane zużycie paliwa gazowego (dla wszystkich miejsc odbioru) wynosi: 589
640 kWh.
3. Podana przewidywana ilość zużycia paliwa gazowego (łączna oraz dla poszczególnych
miejsc odbioru) może odbiegać od faktycznego zużycia paliwa gazowego w okresie trwania
umowy. Ilość ta ma jedynie charakter orientacyjny służący porównaniu złożonych ofert i w
żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa
gazowego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu
niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Wynagrodzenie
Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i ilości
faktycznego zużycia paliwa gazowego w poszczególnych miejscach odbioru. Rozliczenia za
sprzedaż i dystrybucję gazu będą dokonywane na podstawie wskazań układu pomiarowo –
rozliczeniowego (danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zwanego
dalej OSD), odrębnie dla każdego miejsca odbioru.
4. Wykonawca będzie dostarczał paliwo gazowe zgodnie z obowiązującymi standardami
jakościowymi obsługi odbiorców. 
5. Dostarczanie paliwa gazowego będzie odbywać się na podstawie umowy generalnej oraz na
podstawie umów szczegółowych, określających postanowienia umowy sprzedaży i umowy
świadczenia usług przesyłu i dystrybucji paliwa gazowego (umowy kompleksowe) i będzie
wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych
przez Prawo energetyczne i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. 
6. Na koszt przedmiotu zamówienia składa się:
- opłata za zużycie (sprzedaż) gazu ziemnego,
- opłata abonamentowa, 
- opłata dystrybucyjna stała,
- opłata dystrybucyjna zmienna.
7. Do obowiązków Wykonawcy będzie również należało ewentualne wypowiedzenie umowy
kompleksowej zawartej na czas nieokreślony oraz terminowe dokonanie wszelkich czynności i
uzgodnień z OSD, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy, poczynając
od złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż paliwa gazowego.
8. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia
niezbędnych formalności, aby było możliwe skuteczne zawarcie nowej umowy umożliwiające
rozpoczęcie świadczenia w terminie określonym w pkt 5 SWZ. Zamawiający przekaże wszelkie
brakujące dane do uzupełnienia wniosków zmiany Sprzedawcy. Przeprowadzenie tych
czynności jest częścią przedmiotu umowy. Koszt zmiany Sprzedawcy ponosi Wykonawca. 
9. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem
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niniejszego zamówienia.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ oraz
Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego
wysokometanowego typu E) w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) zwana dalej „Prawo energetyczne”,
obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego w okresie:
a) od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych
budynkach (miejscach odbioru):
Gmina Kamienica:
Budynek hali sportowej w Kamienicy, Kamienica 985, 34 – 608 Kamienica 
Budynek komunalny „Lecznica” w Kamienicy, Kamienica 417, 34 – 608 Kamienica
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy, Kamienica 490, 34 – 608
Kamienica
b) od 01.12.2021 r. do 31.12.2022 r. do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych
budynkach (miejscach odbioru):
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Matejki w Kamienicy, Kamienica 343, 34 – 608 Kamienica 
Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzania przedmiotowego postępowania zostanie
zawarta pierwsza umowa na dostawę i dystrybucję gazu do wskazanego powyżej punktu
poboru. 
2. Łączne, przewidywane zużycie paliwa gazowego (dla wszystkich miejsc odbioru) wynosi: 1
027 140 kWh.
3. Podana przewidywana ilość zużycia paliwa gazowego (łączna oraz dla poszczególnych
miejsc odbioru) może odbiegać od faktycznego zużycia paliwa gazowego w okresie trwania
umowy. Ilość ta ma jedynie charakter orientacyjny służący porównaniu złożonych ofert i w
żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa
gazowego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu
niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Wynagrodzenie
Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i ilości
faktycznego zużycia paliwa gazowego w poszczególnych miejscach odbioru. Rozliczenia za
sprzedaż i dystrybucję gazu będą dokonywane na podstawie wskazań układu pomiarowo –
rozliczeniowego (danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zwanego
dalej OSD), odrębnie dla każdego miejsca odbioru.
4. Wykonawca będzie dostarczał paliwo gazowe zgodnie z obowiązującymi standardami
jakościowymi obsługi odbiorców. 
5. Dostarczanie paliwa gazowego będzie odbywać się na podstawie umowy generalnej oraz na
podstawie umów szczegółowych, określających postanowienia umowy sprzedaży i umowy
świadczenia usług przesyłu i dystrybucji paliwa gazowego (umowy kompleksowe) i będzie
wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych
przez Prawo energetyczne i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. 
6. Na koszt przedmiotu zamówienia składa się:
- opłata za zużycie (sprzedaż) gazu ziemnego,
- opłata abonamentowa, 
- opłata dystrybucyjna stała,
- opłata dystrybucyjna zmienna.
7. Do obowiązków Wykonawcy będzie również należało ewentualne wypowiedzenie umowy
kompleksowej zawartej na czas nieokreślony oraz terminowe dokonanie wszelkich czynności i
uzgodnień z OSD, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy, poczynając
od złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż paliwa gazowego.
8. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia
niezbędnych formalności, aby było możliwe skuteczne zawarcie nowej umowy umożliwiające
rozpoczęcie świadczenia w terminie określonym w pkt 5 SWZ. Zamawiający przekaże wszelkie
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brakujące dane do uzupełnienia wniosków zmiany Sprzedawcy. Przeprowadzenie tych
czynności jest częścią przedmiotu umowy. Koszt zmiany Sprzedawcy ponosi Wykonawca. 
9. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem
niniejszego zamówienia.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ oraz
Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.
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