
AG-I.272.1.2.2015                                                                                        Kielce, dn. 3 lutego 2015 r. 
 
 

Informacja dla Wykonawców nr 4 oraz zmiana treści SIWZ  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach”, znak: AG-I.272.1.2.2015. 

Pytanie 1: 
Czy zamawiający zgodzi się na zmianę pkt 1 Istotnych postanowień umowy „Przedmiotem umowy jest 
kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (symbol E), przy ciśnieniu nie mniejszym 
niż wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do SIWZ) do budynków 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3 i ul. Skrajnej 61.” Na 
„Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Paliwo gazowe E, przy ciśnieniu nie niższym niż ….. [kPa], do 
instalacji znajdującej się w Obiekcie Odbiorcy na adres ….. oraz przenosić na Odbiorcę własność 
dostarczonego mu Paliwa gazowego”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2: 
Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie w całości pkt 3 Istotnych postanowień umowy „Integralną 
częścią umowy są Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami”  
i zastąpienie go treścią: „Integralną częścią Umowy Kompleksowej stanowią następujące załączniki: 

a) Ogólne Warunki Umowy 
b) Taryfa (lub wyciąg z Taryfy),  
c) Zamówienie ilości Paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego  

i zamówienie Mocy umownej, 
d) Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku 

akcyzowego.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 3: 
Czy zamawiający zgodzi się na zmianę w całości pkt 5 Istotnych postanowień umowy „Umowa wchodzi 
w życie z dniem podpisania , jednak: 
- dostawy dla STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 
rozpoczną się z chwilą rozpoczęcia następnej doby gazowej po dniu podpisania umowy; 
- dostawy dla KOTŁOWNI zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz KOTŁOWNI GAZOWEJ 
zlokalizowanej przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach rozpoczną się nie wcześniej niż z dniem skutecznego 
rozwiązania kompleksowej umowy sprzedaży z dotychczasowym Wykonawcą i nie wcześniej niż z 
chwilą skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy” na 
„1. Umowa kompleksowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez obie Strony. 



2. Dostarczenie Paliwa gazowego i wyliczanie opłat następuje z dniem ….. lub/ dniem wskazanym  
w dokumencie potwierdzającym rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego podpisanym przez 
Operatora i Odbiorcę. W przypadku Umowy zawieranej w procesie zmiany sprzedawcy, jeżeli 
dotrzymanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie będzie możliwe z przyczyn leżących po 
stronie Odbiorcy lub OSD, rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego i wyliczania opłat następuje  
z dniem rozpoczęcia świadczenia usług dystrybucji Paliwa gazowego do Obiektu w ramach niniejszej 
umowy.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w sposób określony w pkt. 1 niniejszej informacji. 
 
Pytanie 4: 
Czy zamawiający zgodzi się na zmianę w całości pkt 6 Istotnych postanowień umowy „Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia  
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku otrzymania informacji o udzieleniu 
zamówienia centralnego przez CUW w zakresie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową" na 

„1.          Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym 
porozumieniem Stron. 

2. Rozwiązanie Umowy kompleksowej zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić  
za wypowiedzeniem dokonanym przez każdą ze Stron złożonym do dnia 15 września danego 
Roku umownego pod warunkiem, że wielkość zamówionej Mocy umownej na Rok umowny 
przypadający po Roku umownym, w którym składane jest wypowiedzenie wynosi zero (0). W takim 
wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z końcem tego Roku umownego, tj. 1 października o godz.  
6:00.   Niezależnie  od  zdania  poprzedniego,  każda  ze  Stron  może rozwiązać Umowę 
kompleksową zawartą na czas nieoznaczony, składając wypowiedzenie ze skutkiem na pierwszy 
dzień Roku umownego, na który nie została zamówiona Moc umowna, chyba że Moc umowna 
została zamówiona na dalszy Rok umowny lub Lata następne. 

3. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron  
z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia 
postanowień Umowy lub istotnych postanowień IRiESD przez drugą Stronę, pomimo 
uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym, 
odpowiednim terminie. Za rażące naruszenie Umowy przez Odbiorcę uznaje się w szczególności 
nieustanowienie zabezpieczenia w przypadku i na zasadach określonych w Umowie i Ogólnych 
warunkach umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w punkcie VIII ust. 1 lit. c) Ogólnych warunków umowy, Sprzedawca 
może rozwiązać Umowę z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia. 

5. W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP z przyczyn leżących 
po stronie Odbiorcy, skutkującego utratą możliwości dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy, 
Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu zobowiązuje  
się poinformować Odbiorcę o tym fakcie na piśmie. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu  
z dniem rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP. 

6. 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 czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia. 

7. W przypadku zmiany dotychczasowego Sprzedawcy, Umowa z Odbiorcą końcowym ulega 
rozwiązaniu z końcem Miesiąca gazowego następującego po Miesiącu gazowym, w którym 
oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone Sprzedawcy. Odbiorca ten może wskazać 



późniejszy termin rozwiązania Umowy. 
8. Częściowa zmiana Sprzedawcy polegająca na zawarciu kolejnej umowy kompleksowej z 

kolejnym sprzedawcą i jednoczesnym zmniejszeniu Mocy umownej u dotychczasowego 
Sprzedawcy lub częściowym wypowiedzeniu Umowy z dotychczasowym Sprzedawcą, następuje 
zgodnie  
z procedurą zmiany sprzedawcy zawartą w IRiESD. W takiej sytuacji Moc umowna  
u dotychczasowego Sprzedawcy ulega zmniejszeniu z końcem Miesiąca gazowego 
następującego po Miesiącu gazowym, w którym oświadczenie o zmniejszeniu Mocy umownej 
zostało złożone Sprzedawcy. Odbiorca ten może wskazać późniejszy termin zmniejszenia Mocy 
umownej." 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 5: 
Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie w całości pkt 7 lit. a) Istotnych postanowień umowy 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności gdy: 
a) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. dotyczących cen i stawek 
stosowanych do rozliczeń z Odbiorcami. W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat 
zawartych w taryfie, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o 
takiej zmianie na 12 dni przed dniem wejścia w życie zmiany taryfy. Zmiana cen i stawek opłat 
obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany taryfy. W przypadku niekorzystnych dla Zmawiającego 
zmian w wysokości cen  
i opłat zawartych w nowej taryfie i nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę na negocjację ich wysokości, 
Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 14 dni od wejścia w życie nowej 
zatwierdzonej taryfy, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia" i zastąpienie go treścią 
rozdziału VII OWU? 
Jednocześnie wyjaśniam, iż zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne art. 5 ust. 6 w brzmieniu: 
„Sprzedawca paliw gazowych lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty  
i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe lub energię określonych  
w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki." 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w sposób określony w pkt. 2 niniejszej informacji. 
 
Pytanie 6: 
Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie w całości pkt 7 lit. c) Istotnych postanowień umowy 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności gdy: 

c) konieczności zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla 
Zamawiającego oraz niezbędna w celu prawidłowego wykonania umowy; w takiej sytuacji 
wykonawca będzie zobowiązany do wykonania umowy w taki sposób"? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla w całości pkt 7 lit c) Istotnych postanowień umowy – Załącznika nr 8 do SIWZ.  
 
Pytanie 7: 

Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie w całości pkt 7 lit. d) Istotnych postanowień umowy 



„Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności gdy: 
d) zmiany tytułu prawnego do użytkowania obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, 
skutkujących ograniczeniem przedmiotu umowy"? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla w całości pkt 7 lit d) Istotnych postanowień umowy – Załącznika nr 8 do SIWZ.  
 
Pytanie 8: 
Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie w całości pkt 7 lit. f) Istotnych postanowień   umowy  
„Zamawiający  dopuszcza   możliwość  zmian   istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności gdy: 
f) wystąpienia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, siły wyższej, pożaru, 
eksplozji, strajku, lub innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie umowy w obiektach przy ul. al. 
IX Wieków Kielc 3 lub/oraz przy ul. Skrajnej 61, w takiej sytuacji Wykonawca będzie realizował 
przedmiot zamówienia za odpowiednio niższą cenę, nadto z wniosku Zamawiającego strony 
postanowią o zmianie zakresu zamówienia, okresu obowiązywania umowy, zawieszeniu jej 
wykonywania na określony czas, czy też rozwiązaniu umowy." i zastąpienie go zapisem przewidzianym 
przez Art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w brzmieniu: „W razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej,  
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach."? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla w całości pkt 7 lit f) Istotnych postanowień umowy – Załącznika nr 8 do SIWZ.  
 
Pytanie 9: 
Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie w całości pkt 8 i 9  Istotnych postanowień umowy 
„8.   Wynagrodzenie   należne Wykonawcy za  wykonanie  przedmiotu  umowy będzie regulowane 
przez Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania   prawidłowo  wystawionej   
faktury.   Wykonawca   zobowiązany  jest do wystawiania    faktury    VAT    na:    Świętokrzyski    
Urząd  Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056 raz w 
miesiącu,      na koniec okresu rozliczeniowego, po otrzymaniu przez Wykonawcę danych pomiarowo 
rozliczeniowych od OSD., 
9. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego."? 
i zastąpienie go treścią: 
1.    „Strony ustalają następujące zasady rozliczania: 

1) W terminie do siódmego (7) dnia każdego Miesiąca gazowego wystawiana będzie jedna faktura 
wstępna. Wysokość faktury wstępnej obliczona będzie jako suma następujących składników: 

a) 50 % należności za Paliwo gazowe wyznaczonej wg cen i ustalonych w Umowie ilości 
zamówionego na dany Miesiąc gazowy Paliwa gazowego; 

b) części opłaty za usługę dystrybucji Paliwa gazowego w wysokości wynikającej z aktualnej 
taryfy OSD, w której zawarte będzie 50% opłaty zmiennej oraz 50% opłaty stałej, ustalonej w oparciu  
o zamówione na dany Miesiąc gazowy ilości Paliwa gazowego oraz zamówioną Moc umowną. 

2) Do siódmego (7) dnia miesiąca następującego po Miesiącu gazowym Sprzedawca wystawi 
fakturę rozliczeniową za dostarczone Paliwo gazowe w poprzednim Miesiącu gazowym, której kwota 
zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktury wstępnej, o których mowa w pkt 1 powyżej. 



2. Należności z tytułu wystawionych faktur będą regulowane przez Odbiorcę w terminach: 
1) Termin  płatności  faktury wstępnej   ustala  się  na  dzień  15 każdego miesiąca Roku 

umownego. 
2) Należności    z   tytułu    wystawionych    faktur    rozliczeniowych    będą regulowane przez 

Odbiorcę w terminie czternastu (14) dni od daty wystawienia. 
3. Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności 

oraz odmowy płatności. 
4. Należności z tytułu dokumentów księgowych wystawionych przez Sprzedawcę, związane  

z obciążaniem Odbiorcy opłatami, o których mowa w punkcie III ust. 1.15, 1.17, 1.20 oraz w punkcie 
IV ust. 15 Ogólnych warunków umowy, będą regulowane przez Odbiorcę w terminie czternastu (14) 
dni od dnia wystawienia przez Sprzedawcę stosownego dokumentu księgowego, o ile Ogólne 
warunki umowy nie stanowią inaczej." oraz treścią rozdziału IV pkt 7 OWU? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w sposób określony w pkt. 4 niniejszej informacji. 
 
 Pytanie 10: 
Prosimy o sprostowanie informacji zawartej w formularzu cenowym w części dotyczącej mocy umownej 
dla punktu poboru gazu zlokalizowanego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3. Moc umowna podana  
w formularzu cenowym jest niezgodna z mocą określoną dla ww. punktu poboru w załączniku nr 1 do 
SIWZ. Aktualnie podana moc umowna uniemożliwia prawidłowe przedstawienie oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w sposób określony w pkt. 5 niniejszej informacji. 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, 
że: 

 
1. W ust. 5 Istotnych postanowień umowy – załączniku nr 5 do SIWZ wprowadza się 

następujące zmiany: 
 
Było: 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, jednak: 
- dostawy dla STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 
rozpoczną się z chwilą rozpoczęcia następnej doby gazowej po dniu podpisania umowy; 
- dostawy dla KOTŁOWNI zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz KOTŁOWNI GAZOWEJ 
zlokalizowanej przy ul. Skrajna 61 w Kielcach rozpoczną się nie wcześniej  niż z dniem skutecznego 
rozwiązania kompleksowej umowy sprzedaży z dotychczasowym Wykonawcą i nie wcześniej niż  
z chwilą skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 
 
Jest:  
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania , jednak: 
- dostawy dla STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 
rozpoczną się z dniem wskazanym w dokumencie potwierdzającym rozpoczęcie dostarczania 
Paliwa gazowego podpisanym przez Operatora i Odbiorcę; 
- dostawy dla KOTŁOWNI zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz KOTŁOWNI GAZOWEJ 
zlokalizowanej przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach rozpoczną się nie wcześniej niż z dniem skutecznego 



rozwiązania kompleksowej umowy sprzedaży z dotychczasowym Wykonawcą i nie wcześniej niż z 
chwilą skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 
 
 
2. W ust. 7 lit a) Istotnych postanowień umowy – załączniku nr 5 do SIWZ wprowadza się 

następujące zmiany: 
Było: 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności gdy: 
a) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. dotyczących cen  

i stawek stosowanych do rozliczeń z Odbiorcami. W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek 
opłat zawartych w taryfie, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania 
Zamawiającego o takiej zmianie na 12 dni przed dniem wejścia w życie zmiany taryfy. Zmiana cen i 
stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany taryfy. W przypadku niekorzystnych dla 
Zmawiającego zmian w wysokości cen i opłat zawartych w nowej taryfie  
i nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę na negocjację ich wysokości, Zamawiający może 
wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 14 dni od wejścia w życie nowej zatwierdzonej taryfy, z 
zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia  

 
Jest: 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności gdy: 
a) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. dotyczących cen i stawek 

stosowanych do rozliczeń z Odbiorcami. W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat 
zawartych w taryfie, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o 
takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia zmiany taryfy. Zmiana cen i 
stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany taryfy. W przypadku niekorzystnych dla 
Zmawiającego zmian w wysokości cen i opłat zawartych w nowej taryfie i nie wyrażenia zgody przez 
Wykonawcę na negocjację ich wysokości, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w 
terminie 14 dni od wejścia w życie nowej zatwierdzonej taryfy, z zachowaniem miesięcznego terminu 
wypowiedzenia. 

 
3. Wykreśla się zapisy ust. 7 lit c, d, f) z Istotnych postanowień umowy – załącznika nr 5 do 

SIWZ.  
 
4. W ust. 8 Istotnych postanowień umowy – załączniku nr 5 do SIWZ wprowadza się 

następujące zmiany: 
Było: 
8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowane przez 
Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury VAT na: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056 raz w miesiącu, na koniec 
okresu rozliczeniowego, po otrzymaniu przez Wykonawcę danych pomiarowo-rozliczeniowych  
od OSD. 
 
Jest: 
8.   Wynagrodzenie   należne Wykonawcy będzie regulowane przez Zamawiającego przelewem w 



terminie 14 dni od daty otrzymania   prawidłowo  wystawionej   faktury.   Wykonawca   zobowiązany  jest 
do wystawiania    faktury    VAT    na:    Świętokrzyski    Urząd    Wojewódzki w Kielcach, al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, na koniec okresu rozliczeniowego, po otrzymaniu 
przez Wykonawcę danych pomiarowo rozliczeniowych od OSD., 

 
5. W pkt. I Formularza cenowego – załączniku nr 8 do SIWSZ wprowadza się następujące 

zmiany: 
 
Było: 

I. Kotłownia – Kielce al. IX Wieków Kielc 3 
Kalkulacja ceny w skali 24 miesięcy. 
Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w skali 24 miesięcy 548 600 kWh. 
Grupa taryfowa: W-5. 
Moc umowna: 319 kWh/h. 
 
Jest: 

I. Kotłownia – Kielce al. IX Wieków Kielc 3 
Kalkulacja ceny w skali 24 miesięcy. 
Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w skali 24 miesięcy 548 600 kWh. 
Grupa taryfowa: W-5. 
Moc umowna: 176 kWh/h. 

 
6. W rozdziale XVII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 
Było: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 
Budynek A, pokój 337 (Sekretariat), w terminie do dnia 05.02.2015 roku, do godziny 11.30. 

 
Jest: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 
Budynek A, pokój 337 (Sekretariat), w terminie do dnia 06.02.2015 roku, do godziny 11.30.  

 
7. W rozdziale XVII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 
Było: 
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
Budynek A, pokój 337 
oraz opisana: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach”. 
Nie otwierać przed dniem 05.02.2015 roku, godz. 12.00. 
a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 
Jest: 



2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
Budynek A, pokój 337 
oraz opisana: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”. 
Nie otwierać przed dniem 06.02.2015 roku, godz. 12.00. 
a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 
8. W rozdziale XVII ust. 3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 
Było: 
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.02.2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337. 
 
Jest: 
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.02.2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego, przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337. 
 
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany  
załącznik nr 5 do SIWZ . 
 

 
Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu 

składania i otwarcia ofert.  
 
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenia  

o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


