
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu na

potrzeby 22 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016339915

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Felińskiego 15

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-513

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 839-8981

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dbfozoliborz.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dbfozoliborz.waw.pl/

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00506260

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00493554

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w oparciu o art. 455 ustawy Pzp i w następujących przypadkach :
1) w przypadku zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w przypadku gdy
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;
2) w przypadku zmiany przepisów regulujących opodatkowanie paliwa gazowego podatkiem akcyzowym – Zamawiający
dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie cen jednostkowych netto określonych w załączniku 1 do umowy;
3) w przypadku zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych przepisów obowiązujących w sprzedaży, obrocie i
dystrybucji paliwem gazowym, mających zastosowanie do umowy;
4) w przypadku zatwierdzenia nowej Taryfy OSD przez Urząd Regulacji Energetyki, innej niż obowiązująca na dzień
zawarcia umowy;
5) w przypadku konieczności zmiany terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia dla Punktów Poboru
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określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku
wydłużania się procedury przyjęcia zgłoszenia przez lokalnego OSD nowych umów sprzedaży i dystrybucji z wybranym
Wykonawcą; 
6) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian
nieistotnych, tj. nie powodujących istotniej zmiany charakteru umowy w stosunku do pierwotnej treści umowy. 
2. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Płatnika;
2) zmiana grupy taryfowej lub mocy umownej dla poszczególnych Punktów Poboru;
3) zmiana adresu do korespondencji i danych kontaktowych;
4) zmiana adresu danego Płatnika;
5) zmiana liczby Punktów Poboru, przy czym:
a) zmniejszenie liczby Punktów Poboru może nastąpić w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu
właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w
zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ.
3. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 wymaga jedynie niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia drugiej
Strony.

Po zmianie: 
1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w oparciu o art. 455 ustawy Pzp i w następujących przypadkach :
1) w przypadku zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w przypadku gdy
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia;
2) w przypadku zmiany przepisów regulujących opodatkowanie paliwa gazowego podatkiem akcyzowym – Zamawiający
dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie cen jednostkowych netto określonych w załączniku 1 do umowy;
3) w przypadku zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych przepisów obowiązujących w sprzedaży, obrocie i
dystrybucji paliwem gazowym, mających zastosowanie do umowy;
4) w przypadku zatwierdzenia nowej Taryfy Wykonawcy oraz nowej Taryfy OSD przez Urząd Regulacji Energetyki, innej niż
obowiązująca na dzień zawarcia umowy;
5) w przypadku konieczności zmiany terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia dla Punktów Poboru
określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku
wydłużania się procedury przyjęcia zgłoszenia przez lokalnego OSD nowych umów sprzedaży i dystrybucji z wybranym
Wykonawcą; 
6) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian
nieistotnych, tj. nie powodujących istotniej zmiany charakteru umowy w stosunku do pierwotnej treści umowy. 
2. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Płatnika;
2) zmiana grupy taryfowej lub mocy umownej dla poszczególnych Punktów Poboru;
3) zmiana adresu do korespondencji i danych kontaktowych;
4) zmiana adresu danego Płatnika;
5) zmiana liczby Punktów Poboru, przy czym:
a) zmniejszenie liczby Punktów Poboru może nastąpić w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu
właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w
zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ.
3. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 wymaga jedynie niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia drugiej
Strony.

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

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

Przed zmianą: 
2022-12-21 09:00

Po zmianie: 
2022-12-22 09:00

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

Przed zmianą: 
2022-12-21 09:15
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Po zmianie: 
2022-12-22 09:15

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

Przed zmianą: 
2023-01-19

Po zmianie: 
2023-01-20
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