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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole
45-231
Polska
Osoba do kontaktów: w spr przedm zam: dla zad nr 1, 2 i 3: Halina Płotek - tel. 77 4052595, dla zad nr 4, 5 i
6 Marek Kręcichwost, tel. 77 4004705, dla zad nr 7, 8 i 9 Tomasz Sosnowski tel. 34 3509192, w spr proced
przetarg: Jarosław Sołtysek, Barbara Łabuz - Wydz. Zam. Publ, tel. +48 774591828 (29) w godz. 07:00-15:00
Tel.:  +48 774591800
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl 
Faks:  +48 774581352
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.opole.pl

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

II.1.1) Nazwa:
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH W OPOLU W SEZONACH ZIMOWYCH 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 Z PODZIAŁEM
NA ZADANIA
Numer referencyjny: WP.3211.29.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 z podziałem na zadania
zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:
90.62.00.00-9 – usługi odśnieżania,
90.63.00.00-2 – usługi usuwania oblodzeń.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:przetargi@zdw.opole.pl
www.bip.zdw.opole.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-119561
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/08/2017

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów.
Zamiast:
-
Powinno być:
Ciąg dalszy treści wpisanej w sekcji III.1.3) w części dotyczącej: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów:
2.4. Zadanie nr 4 – Grodków:
a) rozsypywarka – minimum 4 sztuki:
– rozsypywarki nakładane na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniający min.4,5m3,
– szerokość rozsypywania 2,0-7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
– dozowanie soli 5-40g/m2, mieszanki 40-120 g/m2,
– sterowanie rozsypywania elektroniczne z kabiny,
b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 4 sztuki
(nośnik o ładowności min. 12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności skrzyni
min.4,5m3 i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),
c) nośnik do pługów – minimum 2 sztuki
(nośnik o ładowności min. 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czoło-
wnicy i sterowania hydraulicznego),
d) pługi średnie – minimum 6 sztuk,
e) równiarka – minimum 1 sztuka,
f) ładowarka – minimum 3 sztuki.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.
2.5. Zadanie nr 5 – Nysa:
a) rozsypywarka – minimum 3 sztuki:
a.1) rozsypywarka minimum 1 szt. nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał
uszorstniający min.8,0m3,
a.2) rozsypywarki minimum 2 szt. nakładane na nośniki, pojemność skrzyni na materiał
uszarstniający min. 4,5m3,
– szerokość rozsypywania 2,0-7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
– dozowanie soli 5-40g/m2, mieszanki 40-120 g/m2,
– sterowanie rozsypywania elektroniczne z kabiny,
b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 3 sztuki
(nośniki minimum 2 szt. o ładowności min.12 ton i nośnik minimum 1 szt. o ładowności min. 16
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ton dostosowany do montażu rozsypywarek 2szt. o pojemności skrzyni min. 4,5m3 i
rozsypywarki 1 szt. o pojemności skrzyni min. 8,0 m3 dostosowanych również do montażu
pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),
c) nośnik do pługów – minimum 3 sztuki
(nośnik o ładowności min. 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu
czołownicy i sterowania hydraulicznego),
d) pługi średnie – minimum 6 sztuk,
e) równiarka – minimum 1 sztuka,
f) ładowarka – minimum 2 sztuki,
g) pług wirnikowy – minimum 1sztuka.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.
2.6. Zadanie nr 6 - Opole:
a) rozsypywarka – minimum 3 sztuki:
a.1) rozsypywarka minimum 1szt. nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał
uszorstniający min.8,0m3,
a.2) rozsypywarki minimum 2szt. nakładane na nośniki, pojemność skrzyni na materiał
uszorstniający min.4,5m3,
– szerokość rozsypywania 2,0-7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
– dozowanie soli 5-40g/m2,mieszanki 40-120 g/m2,
– sterowanie rozsypywania elektroniczne z kabiny,
b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 3 sztuki
(nośniki minimum 2 szt. o ładowności min.12 ton i nośnik minimum 1 szt. o ładowności min. 16
ton dostosowany do montażu rozsypywarek 2 szt. o pojemności skrzyni min.4,5m3 i
rozsypywarki 1 szt. o pojemności skrzyni 8,0m3 dostosowanych również do montażu pługa
odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),
c) nośnik do pługów – minimum 3 sztuki
(nośnik o ładowności min 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj. montażu czoło-
wnicy i sterowania hydraulicznego)
d) pługi średnie – minimum 6 sztuk,
e) równiarka – minimum 1 sztuka,
f) ładowarka – minimum 2 sztuki.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów.
Zamiast:
-
Powinno być:
Ciąg dalszy:
2.7. Zadanie Nr 7 - Pokój:
a) rozsypywarka – minimum 3 sztuki:
– rozsypywarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na materiał uszorstniajacy min.
4,5 m3,
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– szerokość rozsypywania 2,0 – 7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
– dozowanie soli 5-40g/m2 , dozowanie kruszyw 50-300 g/m2,
– sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny,
b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 3 sztuki
(nośnik o ładowności min. 12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności
skrzyni min. 4,5 m3 i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania
hydraulicznego),
c) nośnik do pługów – minimum 3 sztuki
(nośnik o ładowności min 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj.
montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),
d) pługi średnie – minimum 6 sztuki,
e) równiarka – minimum l sztuka,
f) ładowarka – minimum 1 sztuka.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.
2.8. Zadanie Nr 8 - Olesno:
a) rozsypywarka – minimum 4 sztuki:
– rozsypywarka nakładana na nośnik , pojemność skrzyni na materiał uszorstniajacy
min. 4,5 m3,
– szerokość rozsypywania 2,0 – 7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
– dozowanie soli 5-40g/m2 , dozowanie kruszyw 50-300 g/m2,
– sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny,
b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 4 sztuki,
(nośnik o ładowności min. 12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o pojemności
skrzyni min. 4,5 m3 i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i sterowania
hydraulicznego),
c) nośnik do pługów – minimum 4 sztuki
(nośnik o ładowności min. 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj.
montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),
d) pługi średnie – minimum 8 sztuk,
e) równiarka – minimum l sztuka,
f) ładowarka – minimum 1 sztuka.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.
2.9. Zadanie Nr 9 - Strzelce Opolskie:
a) rozsypywarka – minimum 3 sztuki:
– rozsypywarka nakładana na nośnik , pojemność skrzyni na materiał uszorstniający min. 4,5 m3,
– szerokość rozsypywania 2,0 – 7,0 m z możliwością posypywania asymetrycznego,
– dozowanie soli 5-40g/m2 , dozowanie kruszyw 50-300 g/m2,
– sterowanie rozsypywania elektronicznie z kabiny,
b) nośnik do rozsypywarki i pługa – minimum 3 sztuki
(nośnik o ładowności min. 12 ton dostosowany do montażu rozsypywarki o
pojemności skrzyni min. 4,5 m3 i pługa odśnieżnego tj. montażu czołownicy i
sterowania hydraulicznego),
c) nośnik do pługów – minimum 3 sztuki
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(nośnik o ładowności min. 12 ton dostosowany do montażu pługa odśnieżnego tj.
montażu czołownicy i sterowania hydraulicznego),
d) pługi średnie – minimum 6 sztuk,
e) równiarka – minimum l sztuka,
f) ładowarka – minimum 1 sztuka.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
-
Powinno być:
Ciąg dalszy treści wpisanej w sekcji VI.3)::
I. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - 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 dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz
z 2016 r. poz. 615) 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 dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615),
2) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp - 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,
3) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał
albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
4) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 5 ustawy Pzp - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie
skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,
5) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym
mowa w podpunkcie 4 powyżej,
6) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp - wobec którego wydano ostateczną decyzję
administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych,
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7) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp - 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.
2.1. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
-
Powinno być:
Ciąg dalszy:
2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Prawo
zamówień publicznych lub punkt I podpunkt 2, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz pojęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie punktu I podpunkt 2.2.
2.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
II. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
II.1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunku udziału w postępowaniu.
II.2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie II.1 wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„jednolitym europejskim dokumentem zamówienia”.
Jednolity europejski dokument zamówienia przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego
postępowania jest dostępny (wraz z instrukcją wypełniania na załączniku nr 4/4a siwz) na stronie internetowej
zamawiającego stanowiący załącznik nr 3 oraz 3a do siwz.
UWAGA:
Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α w części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ
ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji w postępowaniu.
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Ogólne oświadczenie składane przez wykonawcę o spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji
spełnia wymogi oświadczenia wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
II.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 punkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz).
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
-
Powinno być:
Ciąg dalszy:
II.4. Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II.4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
II.5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej, o którym mowa w punkcie 4.3 SIWZ zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp
przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wykaz osób stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.3.1 siwz tj.:
- dla osoby wskazanej w pkt. 4.3.1 siwz (koordynator usług): wpisać imię
i nazwisko, podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca zobowiązany jest do wskazania innej
osoby na każde zadanie.
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami – wykaz narzędzi stanowi załącznik nr 8a do 8i) do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i powinien potwierdzać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.2.5,
4.3.2.6, 4.3.2.7, 4.3.2.8 i 4.3.2.9 SIWZ oraz zawierać informację o podstawie dysponowania jednostkami
sprzętowymi.
II.6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
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najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na
karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
2) 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,
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
-
Powinno być:
Ciąg dalszy:
3) 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, 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,
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 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 Prawo zamówień publicznych,
5) 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,
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
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II.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie II.6:
1) podpunkt 1 – 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
2) podpunkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
II.8. Dokumenty, o których mowa w punkcie II.7 podpunkt 1) i 2b) powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie II.7 podpunkt 2a
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
-
Powinno być:
Ciąg dalszy:
II.9. 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 punkcie II.7, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby (terminy wystawienia dokumentów odpowiednio jak w punkcie II.8).
II.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany – w
punkcie II.6. podpunkt 1, składa dokument, o którym mowa w punkcie II.7. podpunkt 1, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
II.11. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
punkcie II.6.
II.12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w punkcie II.5, II.6, II.7, II.8 i II.9, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
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ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
II.12.1. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów o których mowa w pkt. II.12.
II.13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie
II.5, II.6, II.7, II.8 i II.9, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
II.14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
II.15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
II.16. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez
wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia oddzielnie na każde zadanie.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
-
Powinno być:
Ciąg dalszy:
III. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 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 nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, 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 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. 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.
5. 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.
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6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w podpunkcie 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:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o którym mowa w podpunkcie 1.
7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
IV. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z
udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
V. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
-
Powinno być:
VI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
VI.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
VI.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, oraz o których mowa w punkcie I (4.7 SIWZ), natomiast spełnienie warunków udziału w
postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z punktami od 4.1 do 4.3 SIWZ.
VI.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski dokument
zamówienia, o którym mowa w punkcie II.2 (5.2 SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie przedkłada również dokumenty określone w punkcie II.6 (5.6 SIWZ)
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VI.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie II.3 (5.3 SIWZ) składa każdy
z wykonawców.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
VII.1. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1 do SIWZ) powinny być złożone:
1) formularz cenowy – na załączniku nr 2a, i/lub 2b, i/lub 2c, i/lub 2d, i/lub 2e, i/lub 2f, i/lub 2g, i/lub 2h, i/lub 2i
do SIWZ,
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia złożony według wyboru wykonawcy na Jednolitym Europejskim
Dokumencie Zamówienia (ESPD) - wstępnie wypełnionym przez zamawiającego – wg załącznika nr 3 SIWZ
(złożonym w formie ESPD.xml albo w formie ESPD.pdf) lub na Standardowym Formularzu Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg załącznika nr 3a SIWZ (wypełnione zgodnie z instrukcją
stanowiącą załącznik nr 4/4a do SIWZ) i złożony w formie oryginału;
2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie III. podpunkt 2 (4.4 podpunkt 2 SIWZ)
należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
-
Powinno być:
VIII. PODWYKONAWSTWO.
VIII.1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
VIII.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w formularzu oferty części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
VIII.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
VIII.4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawców zostały określone w projekcie umowy stanowiący
załącznik nr 9 do SIWZ..

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


