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Ogłoszenia BZP

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Przeglądaj i
subskrypcje(przed
4/5/2017)

Przeglądaj
Pozostałe

Zmień hasło

Wyloguj
WebService

WebService - opis

WebService - link

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU: W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę
warunków , o których mowa w art.22 ust,1 ustawy należy złożyć oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga od Wykonawcy: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, 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 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; b) 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; c) 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; d) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 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 –
oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na
zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku istnienia podstaw do
wykluczenia oraz spełniania- w zakresie w jakim powołuje się na ich zasobywarunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie , dotyczące tych
podmiotów/ zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów , w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu- w zakresie w jakim
powołuje się na ich zasoby składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów/
zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu • Badanie
wystąpienia przesłanek wykluczenia po ocenie ofert Zmawiający przewiduje
możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie badania czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. • Wykaz
oświadczeń lub dokumentów , jakie maja dostarczyć wykonawcy, niezbędnych
do przeprowadzenia postepowania dotyczy każdej części. UWAGA!! Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu odbywa się
dwuetapowo. Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy zamawiający w postępowaniu
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. ETAP I • Ocena wstępna, której
poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji
zawartych w ” Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania” zwanego dalej Oświadczeniem. Załącznik Nr 2
do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy składają wraz z ofertą. • Zgodnie z art. 24
ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. ETAP II • Ostateczne
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie złożonych dokumentów. Ocenie na tym etapie
podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. • Jeżeli
wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania UWAGA !! Niżej wymienionych dokumentów nie należy
dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą zostanie wezwany do przedłożenia następujących
dokumentów: • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. W cel potwierdzenie spełnienia warunku kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda: 1) wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych prowadzony przez
Wójta Gminy Domanice zezwolenia na transport odpadów uzyskanego na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 2.wpis do rejestru
BDO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. O ODPADACHW
celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej określonego w SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: • Złożenia
przez Wykonawcę, dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia- na kwotę co najmniej 100 000 zł. (słownie: sto
tysięcy złotych ) • W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w SIWZ, zamawiający
żąda od wykonawcy: a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o 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, b) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu 30% pracowników na
podstawie umowy o pracę W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących
dokumentów: 1) 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; 2) 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; 3)
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 Pzp; 4) 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; 5) oświadczenia wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne; 6) 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);
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełnienia przez
wykonawcę warunków , o których mowa w art.22 ust,1 ustawy należy złożyć
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; W el
potwierdzenie spełnienia warunku kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, Zamawiający żąda: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbioru odpadów komunalnych prowadzony przez Wójta Gminy
Domanice 2) wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny prowadzony przez GIOŚ, c) posiadania uprawnień
w zakresie transportu odpadów wynikające z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018, poz. 922 z późn. zm.) w zakresie
kategorii odpadów objętych zamówieniem, celu potwierdzenia spełniania
warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w
SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy Złożenia przez Wykonawcę,
dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia- na kwotę co najmniej 100 000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych ) 3
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej, o którym mowa w SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: a)
wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o 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,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki
wprowadzenia zmian: 1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5000,00zł (słownie ; pięć
tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: • pieniądzu, •
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach
ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze
zm.). 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu
składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w formie gwarancji
bankowej albo gwarancji • ubezpieczeniowej, powinna ona zawierać klauzule,
że jest gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie.
Treść gwarancji będzie zgodna z postanowieniami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 1.
W przypadku wadium składanego prze podmioty wspólnie ubiegające się o
udzielenie zamówienia w treści gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej winna
znaleźć się informacja, że gwarancja zabezpiecza ofertę składaną wspólnie
przez wykonawców. 2. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na
rachunek bankowy wskazany • przez zamawiającego będzie skuteczne z
chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ
środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 1. Wadium w pieniądzu
należy wnieść przelewem na rachunek bankowy • Zamawiającego: • Bank
57919800032600127020000170 1. W przypadku wadium wnoszonego w
pieniądzu, jako termin wniesienia wadium • przyjęty zostaje termin uznania
kwoty na rachunku Zamawiającego. 1. Wadium wnoszone w formie innej niż
pieniądz, należy dołączyć do oferty w • następujący sposób: kserokopię
dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty w
sposób trwały, natomiast oryginał tego dokumentu należy dołączyć do oferty
w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu

bez uszkodzenia oferty. 1. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium
wszystkim Wykonawcom po • wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 1. Zamawiający będzie żądał
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, • któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 1. W przypadku wniesienia odwołania,
Zamawiający nie później niż na 7 dni • przed upływem ważności wadium,
wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli
odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje
jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 1.
Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach : • jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i • 3a Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,
co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej, • jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia • publicznego na warunkach określonych w ofercie, •
jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego •
wykonania umowy, • jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe • z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IX. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi do 6.01.2019r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego
może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie terminu
związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. 4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.2., nie
powoduje utraty wadium. 5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp
zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której
mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
W ogłoszeniu powinno być: Zmiana postanowień niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym
mowa w §10 ust. 1 i 2 dopuszczalna jest w przypadku: 1) odstąpienia na
wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia, pod warunkiem
wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł

przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że
wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia,
powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony
cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne
wydatkowanie środków publicznych; 2) zmiany wysokości podatku od
towarów i usług 3) zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokości minimalnej stawki
godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2.Dodatkowo, poza przypadkami
określonymi w art. 144 ust.1 pkt. 2-6 Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość
istotnych zmian umowy w następujących sytuacjach: 1. zmiany prawa
powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i
zagospodarowania odpadów; 2. zmiany zakresu sposobu spełniania przez
Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w
przypadku: 3. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego
wpływających na sposób wykonania przedmiotu umowy. Zmiany terminu
rozpoczęcia wykonania umowy wynikającej z przyczyny leżącej po stronie
Zamawiającego dotyczącej terminu podpisania umowy, uniemożliwiającego
rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy z dniem 1 stycznia 2019 r., 3.Każda
zmiana niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą Stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. Wyjątek stanowi zmiana
harmonogramu, która nie wymaga formy pisemnego aneksu a jedynie
pisemnej akceptacji Zamawiającego.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: DATA;2018-12-07, GODZINA 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data 2018-12-10 godzina 10:00
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: do: 2019-01-06 okres w dniach: (od ostatecznego terminu
składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: do: 2019-01-10 okres w dniach: (od ostatecznego
terminu składania ofert)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Postępowaie przeprowadza centralny zamawiający - tak
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie przeprowadza centralny
zamawiający- nie

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy
zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. ETAP I
• Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na
podstawie informacji zawartych w ” Oświadczeniu o spełnianiu warunków
udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania” zwanego dalej
Oświadczeniem. Załącznik Nr 2 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy składają
wraz z ofertą. • Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr
3 do SIWZ. ETAP II • Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonych dokumentów.
Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw
wykluczenia. • Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone
Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania UWAGA !! Niżej
wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do
przedłożenia następujących dokumentów: • Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:1) 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; 2) 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; 3) 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 Pzp; 4) 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; 5) oświadczenia
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6) 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); 7.oSWIADCZENIE wYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO
BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ; w PRZYPADKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądz informacje potwierdzające, że
powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu- oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o których mowa w w art.86 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
podstawy do wykluczenia oraz spełniania - w zakresie w jakim powołuje się ich
zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie , dotyczące
tych podmiotów/ zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. SIWZ: 1) ppkt 1-3 - 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.
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