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BBA.2.262.18.2019

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego
(LPG) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw
realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 660).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
W części I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 7.5
Było:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 odrębne części. Dopuszcza się składanie ofert
częściowych, zgodnie z częściami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Każdy
z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną część, dwie lub na wszystkie części zamówienia.
Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części
zamówienia.
I część Rejon północ – województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie;
II część Rejon południe – województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie,
podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie i wielkopolskie;
III część Rejon centrum – województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie i lubelskie.
Jest:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 odrębne części. Dopuszcza się składanie ofert
częściowych, zgodnie z częściami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Każdy
z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną część, dwie lub na wszystkie części zamówienia.
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Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części
zamówienia.
I część Rejon północ – województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie;
II część Rejon południe – województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie,
podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie i wielkopolskie;
III część Rejon centrum – województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie i lubelskie.
W Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 2.4
Było:
Wykonawca w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 9 do SIWZ) ustala cenę oferty
Cmax, która winna zostać obliczona według wytycznych zawartych w niniejszym punkcie,
w szczególności pkt 2.7. Cena ta będzie służyła wyłącznie do oceny ofert w kryterium ceny,
przy czym będzie ona również brana pod uwagę pod kątem unieważnienia postępowania na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Natomiast do zawieranej umowy jako maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu jej wykonania zostanie wpisana kwota, jaką
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, którą Zamawiający odczyta
bezpośrednio przed otwarciem ofert.
Jest:
Wykonawca w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 7 do SIWZ) ustala cenę oferty
Cmax, która winna zostać obliczona według wytycznych zawartych w niniejszym punkcie, w
szczególności pkt 2.7. Cena ta będzie służyła wyłącznie do oceny ofert w kryterium ceny,
przy czym będzie ona również brana pod uwagę pod kątem unieważnienia postępowania na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Natomiast do zawieranej umowy jako maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu jej wykonania zostanie wpisana kwota, jaką
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, którą Zamawiający odczyta
bezpośrednio przed otwarciem ofert.
W załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 1.7
Było:
Laboratorium, do którego będą dostarczane próbki gazu skroplonego do zbadania musi
znajdować się dla poszczególnych części zamówienia na terenie jednego z województw
zlokalizowanych dla poszczególnych części zamówienia w następujących rejonach:
I część Rejon północ – województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko
pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie;
II część Rejon południe – województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie,
podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie i wielkopolskie;
III część Rejon centrum – województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie
i lubelskie
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Jest:
Laboratorium, do którego będą dostarczane próbki gazu skroplonego do zbadania musi
znajdować się dla poszczególnych części zamówienia na terenie jednego z województw
zlokalizowanych dla poszczególnych części zamówienia w następujących rejonach:
I część Rejon północ – województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko
pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie;
II część Rejon południe – województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie,
podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie i wielkopolskie;
III część Rejon centrum – województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie i lubelskie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ pkt. 8.4. oraz 8.7 w części I SIWZ,
w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści ww. punktów wprowadza się następującą
treść:
Ofertę należy złożyć (dostarczyć) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (00 – 950),
pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (CSK), w dni robocze, w godzinach
pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 11.00 dnia 29 maja 2019 r.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie, w sali 400.
Dyrektor Generalny
Maciej Jabłoński
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