Oświęcim, dnia 12.08.2022r.

Zamawiający: Oświęcimskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
nr OTBS-ZP-2/2022

OTBS-ZP-1/2022
(nr ref. postępowania)

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie
kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celów grzewczych do budynków
wielorodzinnych stanowiących własność Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o”. Publiczne ogłoszenie o Zamówieniu ukazało się w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 05.08.2022r. (numer ogłoszenia 2022/BZP 00293690/01)

Działając w trybie art.286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający
dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1. Punkt 5.8 SWZ otrzymuje brzmienie:
Obiekt

Numer punktu poboru

Grupa taryfowa

Ul. 11 Listopada 3F

8018590365500000019489

BW-5

Ul. 11 Listopada 3B

8018590365500010728760

BW-4

Ul. Sadowa 16B

8018590365500010728777

BW-4

Ul. Sadowa 20A-E

8018590365500000017478

BW-5

Ul. Sadowa 60

8018590365500000033973

BW-5

Ul. Zagrodowa 31E

8018590365500018412296

BW-3.6

Ul. Zagrodowa 31 G

8018590365500030633952

BW- 4

UL. Zagrodowa 31 I

8018590365500018802639

BW-3.6
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2. Punkt 7.4 SWZ otrzymuje brzmienie:
7.4 Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu na poniższą treść: „Rozwiązanie umowy
kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem stron.
Rozwiązanie umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez
pisemne oświadczenie złożone przez Stronę umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia umowy. Strona
wypowiadająca umowę kompleksową może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.
Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez Wykonawcę może nastąpić tylko z ważnych
powodów.
Rozwiązanie umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze
stron z zachowaniem trzydziestodniowego (30) okresu wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego
wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym,
odpowiednim terminie.
W przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobrane Paliwo gazowe albo
świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności,
Wykonawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu
wypowiedzenia.
W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Wykonawcę z OSD lub z OSP z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, skutkującego utratą możliwości dostarczania paliwa
gazowego do Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji
o takim rozwiązaniu zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o tym fakcie na piśmie.
W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy wiążącej
Wykonawcę z OSD lub OSP.
W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż
trzydzieści (30) dni w Roku umownym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu
siły wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem, co najmniej trzydziestodniowego
(30) terminu wypowiedzenia.

Pozostałe Zapisy Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego
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