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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 81090304000000, ul. Małopolska 

47, 70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, e-mail

zzp@sc.policja.gov.pl, faks 91 8211477.

Adres strony internetowej (url): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.1

W ogłoszeniu jest: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:

Wykonawca musi wykazać, że posiada: - aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z

dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i

1356).) z zastrzeżeniem, że koncesja ta nie jest wymagana dla Wykonawców, których „(…)

roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100000 euro (…)”, - aktualną koncesję na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego ,wydaną przez

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10
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kwietnia1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i

1356).) – w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub, -

umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na

obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku

Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

W ogłoszeniu powinno być: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie

warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada: - aktualną koncesję na obrót paliwami

gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4

lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650,

685, 771, 1000 i 1356).) z zastrzeżeniem, że koncesja ta nie jest wymagana dla Wykonawców,

których „(…) roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100000 euro (…)”, -

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu

ziemnego ,wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3

ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685,

771, 1000 i 1356).) – w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu

Dystrybucyjnego lub oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy OSD na świadczenia usług

dystrybucji gazu na jego obszarze oraz nieograniczonego dostępu do infrastruktury

technicznej niezbędnej do realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 7

do siwz.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: ETAP PO OTWARCIU OFERT:Zamawiający wezwie Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona , do złożenia w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i/lub

dokumentów na potwierdzenie, że: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o

których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2: W celu potwierdzenia spełniania przez

Wykonawcę/Wykonawców występujących wspólnie warunków udziału w postępowaniu

wymagane są następujące dokumenty: - poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualną

koncesję na obrót paliwami gazowymi, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
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zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 1356) - poświadczoną za zgodność z

oryginałem aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z

art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018

r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 1356).) – w przypadku Wykonawców będących

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, lub - poświadczoną za zgodność z oryginałem

umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na

obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku

Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: ETAP PO OTWARCIU OFERT:Zamawiający wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona , do złożenia w wyznaczonym

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych

oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: Wykonawca spełnia warunki udziału

w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2: W celu potwierdzenia

spełniania przez Wykonawcę/Wykonawców występujących wspólnie warunków udziału w

postępowaniu wymagane są następujące dokumenty: - poświadczoną za zgodność z

oryginałem aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi, wydana przez Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. –

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 1356) - poświadczoną

za zgodność z oryginałem aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w

zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Dz.

U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 i 1356).) – w przypadku Wykonawców będących

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, lub oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy

OSD na świadczenia usług dystrybucji gazu na jego obszarze oraz nieograniczonego

dostępu do infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji zamówienia według wzoru

stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.
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