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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

"Zakład Gospodarki Odpadami" Sp. z o.o. w Jarocinie
Jarocin
Witaszyczki 1a
63-200
Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Sip
Tel.:  +48 627472456
E-mail: sekretariat@zgo-jarocin.pl 
Faks:  +48 627472456
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgo-jarocin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zadanie 3A Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – część biologiczna – rozbudowa o
zespół kogeneracyjny – budowa zbiornika do magazynowania biogazu
Numer referencyjny: ZGO/ZP/13/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamów. jest kompl. realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zad. pt. budowa zbiornika do
magazynowania biogazu, w ramach poniższych etapów:
- etap I obej. sporządzenie oraz przekazanie dokum. projektowej w zakresie wskazanym w SIWZ TOM III, w
szczególności proj. budowlanego, proj. wykonawczego oraz innych dokumentów koniecznych dla pozyskania
decyzji administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
- etap II obej. prace budowlane, dostawy, prace montażowe oraz prace instalacyjne związane z wykonaniem
Zbiornika Magazynowego, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie objętym przedm.
zamówienia,
- etap III obej. przepr. prób i testów w zakresie niezbędnym do uruchomienia i oddania do ekspl. wszystkich
elementów, urządzeń i obiektów związanych z reali. przedm. zamów. (w tym w warunkach pracy ciągłej) oraz w
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celu potwierdzenia osiągnięcia wymaganych Umową oraz SIWZ TOM III parametrów, a także przeprowadzenie
szkolenia załogi Zamawiającego.

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

02/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Daria1986
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-134549
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 175-396104
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/09/2018

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: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
wformie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z zapisami pkt. 12.4–
12.5 SIWZ Tom I (Formularz 3.1. JEDZ).
3. Kryteria oceny ofert zgodne z pkt. 19 SIWZ Tom I.
4. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta”. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzieleniezamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo.Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo doreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginałulub notarialnie poświadczonej kopii;
2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
zoryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych
wraz zofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnychbaz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005
r. o informatyzacjidziałalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 570, ze zm.),
a Wykonawcawskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów
złożonych wraz zofertą;
3) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca,w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
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5,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupykapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw
dokonaoceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganychzdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięciagospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególnościprzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzebyrealizacji zamówienia.
10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nichpodstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
wpostępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ).
11. Na wezw. Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdoln. lub sytuacji innych podmiotów na
zasadachokreśl. w art. 22a ustawy Pzp, zobow. jest do przedst. w odniesieniu do tych podmiotów dok.
wymienionych wpkt 9.6.2) SIWZ Tom I.
12. Ze wzgl. na ograni. liczbę znaków, które można wprow. do ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto wSIWZ
dostępnej na stronie intern. Zamawiającego.
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
wformie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z zapisami pkt. 12.4–
12.5 SIWZ Tom I (Formularz 3.1. JEDZ).
3. Kryteria oceny ofert zgodne z pkt. 19 SIWZ Tom I. Cena-60%, termin wykonania-10%, okres gwarancji-30%.
4. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta”. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzieleniezamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo.Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo doreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginałulub notarialnie poświadczonej kopii;
2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
zoryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych
wraz zofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnychbaz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005
r. o informatyzacjidziałalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 570, ze zm.),
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a Wykonawcawskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów
złożonych wraz zofertą;
3) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca,w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupykapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw
dokonaoceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganychzdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięciagospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9. Wykonawca, który polega na zdoln. lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególnościprzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzebyrealizacji zamówienia.
10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nichpodstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunk. udziału
wpostępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ).
11. Na wezw. Zamaw. Wykonawca, który polega na zdoln. lub sytuacji innych podmiotów na zasadachokreśl.
w art. 22a ustawy Pzp, zobow. jest do przedst. w odniesieniu do tych podmiot. dok. wymienionych wpkt 9.6.2)
SIWZ Tom I.
12. Ze wzgl. na ograni. liczbę znaków, które można wprow. do ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto wSIWZ
dostępnej na stronie intern. Zamawiającego.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


