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Ogłoszenie nr 540196699-N-2019 z dnia 18-09-2019 r.

Częstochowa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 596326-N-2019 

Data: 11.09.2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

15140560700010, ul. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej  24, 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 682 461, e-mail

zamowienia@zgm-tbs.czest.pl, faks 034 3682461, 3651290. 

Adres strony internetowej (url): www.zgm-tbs.czest.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: 2. Miejsca dostaw: 1) budynek użytkowy przy ul. Zaciszańskiej 28/32 w Częstochowie- zbiornik o pojemności 8 000 l; 2)

budynek użytkowy przy ul. Rząsawskiej 40 w Częstochowie - zbiornik o pojemności 8 000 l; 3) budynek mieszkalny przy ul. Częstochowskiej

51 w Krzepicach - zbiornik o pojemności 4 000 l. 3.Planowana łączna ilość oleju opałowego jaką Zamawiający zakupi w okresie trwania

umowy to ok. 86 740 litrów. 

W ogłoszeniu powinno być: „2. Miejsca dostaw: 1) budynek użytkowy przy ul. Zaciszańskiej 28/32 w Częstochowie- zbiornik o pojemności

8 000 l; 2) budynek użytkowy przy ul. Rząsawskiej 40 w Częstochowie - zbiornik o pojemności 8 000 l;" „3. Planowana łączna ilość oleju

opałowego jaką Zamawiający zakupi w okresie trwania umowy to ok. 67 186 litrów.” 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 7) 

W ogłoszeniu jest: Nie 

W ogłoszeniu powinno być: Tak 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1,2) 

W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w

pkt 1.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy). 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o

którym mowa w pkt 1.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy). 



18.09.2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/75cb1f64-ba1f-481d-a79c-c65cb1eb424f 2/2

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1.2.1. lit. c) SIWZ,

jeżeli wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegającą na dostawie oleju opałowego - o łącznej minimalnej wartości

200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) netto; 2) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami

technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj.: a) co najmniej jednym pojazdem przeznaczonym do

przewozu paliw ciekłych. 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1.2.1. lit.

c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 1) 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegającą na dostawie oleju opałowego - o łącznej

minimalnej wartości 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) netto; 2) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem

zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj.: a) co najmniej jednym

pojazdem przeznaczonym do przewozu paliw ciekłych. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5) 

W ogłoszeniu jest: 1. Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonany

zostanie wybór Wykonawcy oraz wartości brutto umowy w przypadku: 1) zmiany ceny zakupu oleju opałowego u producenta, 2) zmniejszenia

ilości dostarczonego oleju opałowego w odniesieniu do planowanej, 3) zmiany stawki podatku VAT lub innych ogólnie obowiązujących

przepisów. 2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których

mowa w pkt XX.1. SIWZ Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której

dokonany zostanie wybór Wykonawcy oraz wartości brutto umowy w przypadku: 1) zmiany ceny zakupu oleju opałowego u producenta, 2)

zmniejszenia ilości dostarczonego oleju opałowego w odniesieniu do planowanej, 3) zmiany stawki podatku VAT lub innych ogólnie

obowiązujących przepisów, 4) zmian dotyczących zmiany miejsc dostaw i/lub ilości budynków 2. Strona występująca o zmianę postanowień

umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt XX.1. SIWZ Wniosek o zmianę postanowień

umowy musi być wyrażony na piśmie. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-19, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-23, 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 7) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: „1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1

pkt 7) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tożsamego z przedmiotem zamówienia, stanowiącego nie więcej niż 29,1% wartości

szacunkowej ustalonej dla zamówienia podstawowego, po przeprowadzeniu wcześniejszych negocjacji dotyczących zakresu i wynagrodzenia

udzielanego zamówienia. ” 

 
Drukuj


