LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F14
R2.0.9.S03
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

ekodolina
2018-175138
9.9.3
ENOTICES
EU
/
adrian.poblocki@ekodolina.pl
/
/

1 / 10

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
„EKO DOLINA” Sp. z o.o.
19168071300000
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
Koleczkowo
84-207
Polska
Osoba do kontaktów: Pracownik Działu Zamówień Publicznych
Tel.: +48 586725000
E-mail: przetargi@ekodolina.pl
Faks: +48 586727474
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ekodolina.pl/przetargi/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
(26) Usł. przetw. odpadów oznaczonych w klasyfik. odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym
zmieszanesubst. i przedm.) z mechan. obróbki odpadów inne niż wym. w 19 12 11 – RDF balast zbelowany
Numer referencyjny: OZP-P/26/2018/RDF balast zbelowany

II.1.2)

Główny kod CPV
90514000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, na warunkach opisanych w umowie, która zostanie zawarta
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, przetwarzania Odpadów pod kodem
odpadu 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mech. obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11– frakcja energetyczna, stanowiąca frakcję odpadów balast. z sortowania zmieszanych
odpadów komunalnych o średnicy pow. 160 mm – odpad zbelowany; odebranych przez Wykonawcę od
Zamawiającego w ilości łącznej nie większej niż 14 000 Mg (+/- 10 Mg), przy czym odpady te mogą zostać
poddane wyłącznie poniżej wskazanym procesowi R12 zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w
Ustawie o odpadach/załączniku IA do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej z dnia 14.6.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.) –
przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ekodolina
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-175110
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/11/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Należy dodać po słowach: w jednym z ww. formatów
Zamiast:
Powinno być:
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje
ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz. U. 2016.1579). a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum
(ZIP). Pliki muszą mieć podpis wewnętrzny.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.(patrz: zał. nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych podmiotów.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - należy odpowiednio wypełnić Część IV: Kryteria kwalifikacji tabelę A: Kompetencje w pkt 1) oraz pkt
2) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - należy odpowiednio wypełnić Część IV: Kryteria kwalifikacji tabelę B:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa w pkt 5) oraz pkt 6) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia –
załącznik nr 2 do SIWZ;
c) zdolności technicznej lub zawodowej

3 / 10

- należy odpowiednio wypełnić Część IV: Kryteria kwalifikacji tabelę C: Zdolność techniczna i zawodowa w pkt
1b Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ oraz złożyć – na wezwanie
zamawiającego - dowody opisane poniżej w SIWZ;
- należy odpowiednio wypełnić Część IV: Kryteria kwalifikacji tabelę C: Zdolność techniczna i zawodowa w
pkt 3) oraz 9) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ – należy podać
jakimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi będzie posługiwał się Wykonawca w
trakcie realizacji zamówienia, w tym instalacją do przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12 wraz z jej
dokładnym adresem.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia należy odpowiednio wypełnić:
a) Część III: Podstawy wykluczenia tabelę A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;
b) Część III: Podstawy wykluczenia tabelę B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;
c) Część III: Podstawy wykluczenia tabelę C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub
wykroczeniami zawodowymi Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Należy dodać po lit. c) powyżej
Zamiast:
Powinno być:
Część III: Podstawy wykluczenia tabelę D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane
w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) kopię decyzji administracyjnych zezwalających na przetwarzanie Odpadów w procesie odzysku R12, tzn.:
pozwolenie zintegrowane, jeżeli instalacja gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku R12 objęta jest
obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 01.07.2015r.,
i zawiadomienie zawierające numer rejestrowy nadany po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez
Marszałka Województwa,
lub
- zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli instalacja gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku R12 nie
jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 01.07.2015r.
i zawiadomienie zawierające numer rejestrowy nadany po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez
Marszałka Województwa,
Uwaga:
Wykonawca posiadający instalację poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien przedstawić kopię
zezwolenia równoważnego decyzjom wymienionym powyżej w pkt 1), wystawianego w kraju, w którym ta
instalacja się znajduje.
b) dowody określające, czy usługi wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywane, w okresie trzech lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
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których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców
składających ofertę wspólną);
c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, w wysokości:
- co najmniej 1.000.000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł;
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.400.000,00 zł.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja
2017r. (sygn. C-387/14), gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem
(konsorcjum), doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy,
a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego
zamówienia publicznego.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Należy dodać po słowach: "w ramach danego zamówienia
publicznego" powyżej
Zamiast:
Powinno być:
Ponadto:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował tymi
zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
W tym celu Wykonawca będzie mógł wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 3, który wypełni inny podmiot, z
którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
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a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13, 14 i 21 wystawionych
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności - zgodnie z załącznikiem nr 3B do SIWZ;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - zgodnie z załącznikiem nr 3B do SIWZ;
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Należy dodać po lit. f) powyżej
Zamiast:
Powinno być:
oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016.716) – zgodnie z załącznikiem nr 3B do
SIWZ;
3) W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
a) kopii rejestracji Przewoźnika w zakresie przewozu towarów (w przypadku gdy w przemieszczanie
zaangażowany jest więcej niż jeden przewoźnik – wymagana jest kopia rejestracji każdego z tych
przewoźników. W przypadku gdy transport odpadów organizowany jest przez agencję spedycyjną - wymagana
jest kopia rejestracji tej firmy oraz wszystkich przewoźników) – dotyczy przypadku, gdy usługa będzie
wykonywana poza terytorium Polski.
b) wykazu przewidywanych środków transportu sporządzonego przy użyciu skrótów wyszczególnionych w
wykazie skrótów i kodów (załącznik IA do rozporządzenia (WE)1013/2006) – dotyczy przypadku, gdy usługa
będzie wykonywana poza terytorium Polski.
c) kopię pozwolenia wydanego zgodnie z art. 4 i 5 Dyrektywy (wymagane, jeśli instalacja odzysku/
unieszkodliwiania jest ujęta w załączniku I, kategoria 5 do Dyrektywy) – dotyczy przypadku, gdy usługa będzie
wykonywana poza terytorium Polski.
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d) dla instalacji wybudowanych/zamontowanych przed 2018r.:
(i) fotografii przedstawiających istniejące instalacje do przetwarzania odpadów w procesie odzysku i/lub
unieszkodliwiania, którymi będzie dysponował Wykonawca (zgodnie z zał. nr 2) przy realizacji umowy zawartej
na podstawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
(ii) zbiorczego zestawienia danych za rok 2017 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i
przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. 2010.249.1674) potwierdzającego odzysk
odpadu w procesie R12 przez instalację, którą będzie dysponował Wykonawca w trakcie realizacji umowy
lub równoważnego dokumentu wystawionego przez upoważnioną instytucję w kraju, w którym Wykonawca
lub osoby trzecie z poza terytorium RP posiadają instalację do przetwarzania odpadów w procesie odzysku/
unieszkodliwiania
i/lub (zgodnie z wyborem Wykonawcy)
(iii) pozwolenia na użytkowanie (o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994r. prawo Budowlane – t.j. Dz. U.
2017.1332 ze zm.) instalacji do przetwarzania odpadów w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, którymi
będzie dysponował Wykonawca przy realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, lub równoważnego dokumentu wystawionego przez upoważnioną
instytucję w kraju, w którym Wykonawca lub osoby trzecie z poza terytorium RP posiadają instalację do
przetwarzania odpadów w procesie odzysku/ unieszkodliwiania.
e) dla instalacji wybudowanych/zamontowanych po 01.01.2018r.:
(i) fotografii przedstawiających istniejące instalacje do przetwarzania odpadów w procesie odzysku i/lub
unieszkodliwiania, którymi będzie dysponował Wykonawca przy realizacji umowy zawartej na podstawie
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Należy dodać po wyróżniku (i) powyżej
Zamiast:
Powinno być:
Karty Ewidencji Odpadu, potwierdzające przetwarzanie przedmiotu zamówienia tj. wykazujące proces R12
dla odpadu o kodzie 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 lub równoważnego dokumentu wystawionego przez
upoważnioną instytucję w kraju, w którym Wykonawca lub osoby trzecie z poza terytorium RP posiadają
instalację do przetwarzania odpadów w procesie odzysku/unieszkodliwiania; Karty Ewidencji Odpadu muszą
być sporządzone zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia
2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014.1973);
Wykonawca w przypadku rozpoczęcia przetwarzania odpadów w instalacji w roku 2018, zobowiązany będzie
do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów w postaci Kart Ewidencji Odpadu za cały okres przetwarzania
przedmiotu zamówienia w tym roku.
i/lub (zgodnie z wyborem Wykonawcy)
(iii) pozwolenia na użytkowanie (o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane – t.j. Dz. U.
2017.1332 ze zm.) instalacji do przetwarzania odpadów w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, którymi
będzie dysponował Wykonawca (zgodnie z zał. nr 2) przy realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub równoważnego dokumentu wystawionego przez
upoważnioną instytucję w kraju, w którym Wykonawca lub osoby trzecie z poza terytorium RP posiadają
instalację do przetwarzania odpadów w procesie odzysku/ unieszkodliwiania.
Ponadto:
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Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie (zgodnie z zał. nr 3A do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018.798). Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dla potwierdzenia spełnienia braku podstaw do wykluczenia
skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, tj.:
- wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dn. 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust.1 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2344);
- wykonawcy który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Należy dodać po słowach: "stosownych środków
dowodowych" powyżej
Zamiast:
Powinno być:
- wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym, o którym mowa
w art.3 ust.1 pkt 1-4 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. - który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez
wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo
przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo
przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.
6. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii
dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
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7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8).
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację
finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Należy dodać po ust. 10 powyżej
Zamiast:
Powinno być:
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. VIII. ust. 1, lit. b.-c., polega na
zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX. ust.
4 pkt 2 lit. a)-g). 12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o
których mowa w rozdz. IX.ust.4 oraz ust. 14, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.
2017.570) Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty. 13. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może żądać
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 4, które pozostają w dyspozycji Zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego stosownie do dyspozycji
art. 97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt. 1 i
3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 15. Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w rozdz. IX ust. 4 pkt 2):
1) w zakresie dokumentów wskazanych w lit. d) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) w zakresie dokumentów wskazanych w lit. a) - c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) oraz pkt 2) lit. a) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) lit. b) powyżej powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
16. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.13, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wymienione w rozdz. IX ust. 13 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Należy dodać po ust. 17 powyżej
Zamiast:
Powinno być:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie
nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art.9 ust. 3 ustawy Pzp.
20. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków:
Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako
wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą
spełnia-nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki
Wykonawca spełnił. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki
Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018.1986).
21. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (tzn. przed ogłoszeniem informacji o
wyborze oferty najkorzystniejszej) zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferowane przez niego usługi
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający, przewiduje możliwość, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega
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wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

