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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156370-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Skroplony gaz ropopochodny (LPG)
2022/S 060-156370

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nowohucka 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wolnik
E-mail: zp@mpo.krakow.pl 
Tel.:  +48 126462202
Faks:  +48 126462350
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mpo.krakow.pl/pl/main

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb 
Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
Numer referencyjny: TZ/TT/53/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09133000 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb 
Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09133000 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Stacja Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
31 – 580 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 600 000 dm3 gazu 
płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
Sp. z o.o. w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1a) do SWZ.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Stacja Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31 – 580 Kraków
3. Termin wykonania przedmioty zamówienia: sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy – 
z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 12

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 021-051635

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb 
Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
25/01/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Marian Janiszek i Wspólnicy Sp. Jawna MAR-ROM
Adres pocztowy: Dobrut 18b
Miejscowość: Orońsko
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-505
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 3 728 000.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej, zaś wobec innych czynności niż określone w art. 515 ust. 1 i ust. 2 Pzp wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
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do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
7) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV
09133000 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09133000 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
31 – 580 Kraków

VII.1.4) Opis zamówienia:
1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 600 000 dm3 gazu 
płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 
Sp. z o.o. w Krakowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1a) do SWZ.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Stacja Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31 – 580 Kraków
3. Termin wykonania przedmioty zamówienia: sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy – 
z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 12

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 3 728 000.00 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

25/03/2022 S60
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5



Dz.U./S S60
25/03/2022
156370-2022-PL

5 / 5

Oficjalna nazwa: Marian Janiszek i Wspólnicy Sp. Jawna MAR-ROM
Adres pocztowy: Dobrut 18b
Miejscowość: Orońsko
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-505
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
1. W okresie 2 miesięcy od daty podpisania Aneksu Strony zastrzegają sobie prawo uzgodnienia zmiany 
cen jednostkowych zakupionego Paliwa z tym zastrzeżeniem, iż cena ta nie może przekroczyć iloczynu ceny 
jednostkowej za zakup autogazu dla województwa małopolskiego publikowanej na stronie https://a.orlen.pl/PL/
DlaBiznesu/Autogaz/Strony/Ceny-Autogaz-hurt.aspx oraz współczynnik 0,9831 (obliczony zgodnie z zał. nr 3 
do Umowy) powiększonej o marżę 0,60 zł/l. Łączna wartość zakupionego w ramach Umowy gazu płynnego 
(LPG), nie przekroczy ceny oferty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Po upływie wyżej wskazanego okresu 
zastrzeżone prawo uzgodnienia zmiany cen jednostkowych będzie odbywało się na zasadach określonych w § 
5 ust. 4 w pierwotnym brzmieniu Umowy.
2. W okresie 2 miesięcy od daty podpisania Aneksu płatność wynikająca za realizację Umowy następować 
będzie przelewem na wskazany w treści faktury nr rachunku bankowego
Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie danej dostawy (dowód dostawy wraz z wydrukiem drukarki licznika-
przepływomierza autocystern LPG). Po upływie wyżej wskazanego okresu płatność wynikająca za realizację 
Umowy będzie odbywała się na zasadach określonych w § 6 ust. 2 w pierwotnym brzmieniu Umowy.

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty 
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego 
charakteru tych okoliczności:
Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” a w szczególności:1) art. 455 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Pzp;oraz2) 
rozporządzenia Rady (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 
dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz.U.UE.L.2022.67.1) zachodzi 
konieczność zawarcia niniejszego Aneksu do Umowy, gdyż z przyczyn wskazanych w treści pisma z dnia 
11.03.2022 r. Wykonawca nie może zrealizować Umowy na warunkach w niej określonych. Mając powyższe na 
uwadze zachodzi konieczność zawarcia Aneksu.

VII.2.3) Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych 
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej 
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 3 728 000.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 3 728 000.00 PLN
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