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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Legal Basis:
Art. 12a ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 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 1A Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – waga najazdowa z zadaszeniem
Numer referencyjny: ZGO/ZP/12/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45220000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia - kompleksowa realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pt. waga
samochodowa dla samochodów ciężarowych wraz z zadaszeniem, przy wjeździe na teren Zakładu.
Zadanie składa się z następujących części:
A. Projektowej
— wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami
prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń.
B. Wykonawczej
— wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2018
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VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Daria1986
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-122084
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 155-354739
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/08/2018

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 w
formie 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 udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii;
2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z
ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 570, ze zm.), a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z
ofertą;
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 grupy
kapitałowej, 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 dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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 składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ).
11. Na wezw. Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdoln. lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określ. w art. 22a ustawy Pzp, zobow. jest do przedst. w odniesieniu do tych podmiotów dok. wymienionych w
pkt 9.6.2) SIWZ Tom I.
12. Ze wzgl. na ograni. liczbę znaków, które można wprow. do ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w
SIWZ dostępnej na stronie intern. Zamawiającego.
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
formie 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:
Cena-60%, gwarancja-20%, legalizacja-20%.
4. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta”. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii;
2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z
ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 570, ze zm.), a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z
ofertą;
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
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ust.5,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
6. Zamaw. przewiduje zast. procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Zamaw. 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.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia speł. 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.
9. 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.
10. 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 składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ).
11. Na wezw. Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdoln. lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określ. w art. 22a ustawy Pzp, zobow. jest do przedst. w odniesieniu do tych podmiotów dok. wymienionych w
pkt 9.6.2) SIWZ Tom I.
12. Ze wzgl. na ograni. liczbę znaków, które można wprow. do ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w
SIWZ dostępnej na stronie intern. Zamawiającego.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia - kompleksowa realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pt. waga
samochodowa dla samochodów ciężarowych wraz z zadaszeniem, przy wjeździe na teren Zakładu. Zadanie
składa się z następujących części:
A. Projektowej
— wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami
prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń.
B. Wykonawczej
— wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Programie funkcjonalno-użytkowym
stanowiącym Tom III SIWZ.
3. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy.
4. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a:
4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
wszystkich osób wykonujących wszystkie prace i roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy w
trakcie realizacji zamówienia. Ww. prace obejmują:
— roboty inżynieryjne i budowlane,
— roboty instalacyjne elektryczne,
— roboty w zakresie budowy dróg.
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Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie, których Wykonawca wykaże, że ww. czynności nie będą w
żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę oraz co do zasady nie ma on zastosowania do Kierownika robót. Wymóg ten nie dotyczy
także osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy sami realizują prace związane z przedmiotem
niniejszej umowy.
4.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę w takim przypadku ww. wskazania traktować należy, jako podane przykładowo, a Zamawiający
dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć
takie ,które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych ,jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez
Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem
stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy
powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6.Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.
7. Ze względu na ograniczona liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia, pozostałe informacje
zawarto w SIWZ dostępnej wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia - kompleksowa realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pt. waga
samochodowa dla samochodów ciężarowych wraz z zadaszeniem, przy wjeździe na teren Zakładu. Zadanie
składa się z następujących części:
A. Projektowej
— wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami
prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń.
B. Wykonawczej
— wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Programie funkcjonalno-użytkowym
stanowiącym Tom III SIWZ.
3. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy.
4. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a:
4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
wszystkich osób wykonujących wszystkie prace i roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy w
trakcie realizacji zamówienia. Ww. prace obejmują:
— roboty inżynieryjne i budowlane,
— roboty instalacyjne elektryczne,
— roboty w zakresie budowy dróg.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie, których Wykonawca wykaże, że ww. czynności nie będą w
żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę oraz co do zasady nie ma on zastosowania do Kierownika robót. Wymóg ten nie dotyczy
także osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy sami realizują prace związane z przedmiotem
niniejszej umowy.
4.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6.Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.
7. Ze względu na ograniczona liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia, pozostałe informacje
zawarto w SIWZ dostępnej wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/09/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/10/2018

7/7

Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/09/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/10/2018
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

