
1 
 

 

Orli Staw, dnia 17 października 2018r. 

 

 

UA.271.1.13.2018 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa części 

zamiennych urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych "Orli Staw" z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2” 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego  w Biuletynie 

Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia 632527-N-2018 z dnia 12.10.2018r. 

 
 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu informuje, 

że na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

1. Punkty 4.5., 10.2., 11.3., 11.6., 13.2., 13.4., 18.1., 18.2., 19.1., 21.2.2) Instrukcji dla 
Wykonawców - I części SIWZ otrzymują brzmienie: 
 
 
4.5. W przypadku użycia w niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków 

towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie 

przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający 

dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem 

parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej 

SIWZ. Ilekroć w SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany poprzez odniesienie się do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, to przyjmuje się, że 

dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że 

oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości 

na wykonany przedmiot zamówienia, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy liczony od 

daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na poszczególne części przedmiotu 

zamówienia opisanego w SOPZ - II części SIWZ. 
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10.2. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i 

zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 

1) W ramach Zadania nr 1 wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie co najmniej 1 dostawy, której przedmiotem są mechaniczne części zapasowe do 

kompostowni o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 PLN brutto każda, które zostały 

wykonane w sposób należyty; 

2) W ramach Zadania nr 2 wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie co najmniej 1 dostawy, której przedmiotem jest system łańcuchowy  o wartości 

nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto każda, które zostały wykonane w sposób 

należyty. 

Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa w pkt. 11.6.1) 

IDW tylko takich dostaw, które potwierdzą spełnianie warunków postawionych przez 

Zamawiającego. 

 

11.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z 

Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z 

innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. 

W przypadku złożenia oferty na 2 Zadania wystarczającym jest złożenie jednego 

przedmiotowego oświadczenia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z 

Wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11.3. IDW 

dotyczącego każdego z nich. 

 

11.6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

1) wykaz należycie wykonanych dostaw spełniających warunki o których mowa 

odpowiednio w pkt. 10.2.1)-2) IDW – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) 

stanowi załącznik nr 4 do IDW; 

2) dowody określające czy dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. 11.6.1) 

IDW, zostały wykonane należycie. 
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Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie Wykonawcy. 

 

13.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 10.2.1)-2) IDW odpowiednio dla wybranego 

Zadania. W przypadku braku spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 

podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy.   

 

13.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa odpowiednio w pkt. 10.2.1)-2) IDW każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 11.5. IDW i odpowiednich 

dokumentów, o których mowa w pkt. 11.6. IDW w zakresie, w którym wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

18.1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - 

sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 

 

w dniu 25 października 2018 r. o godz. 12:00 

 

18.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 

Oferta w postępowaniu pn. „Dostawa części zamiennych urządzeń 

kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

„Orli Staw” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2’’ 

 

Nie otwierać przed dniem: 25 października 2018 r. godz. 12:05 
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19.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków 

 

w dniu 25 października 2018 r. o godz. 12:05 

 

21.2.2) Kryterium „Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia” 

W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot zamówienia podany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Ofercie 

zostaną przyznane punkty w zależności od długości podanego przez Wykonawcę okresu 

gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w miesiącach) według 

następujących zasad: 

 okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia:  

0 miesięcy - 0 pkt., 

 okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia:  

6 miesięcy - 20 pkt., 

 okres gwarancji jakości  na wykonany przedmiot zamówienia:  

12 miesięcy - 40 pkt. 

 

Punkty zostaną przyznane tylko wtedy, gdy Wykonawca w sposób wskaże w 

„Formularzu oferty” jeden z wyżej wymienionych okresów gwarancji jakości na 

wykonany przedmiot zamówienia. Pozostawienie pustego miejsca w „Formularzu 

oferty”  oznacza, że Wykonawca nie udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

zamówienia, a podczas oceny oferty Zamawiający uwzględni zasady jak dla wariantu  

,,okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia: 0 miesięcy - 0 pkt.’’. 

Jednocześnie zaproponowany okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

zamówienia nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy. W sytuacji, gdy Wykonawca 

zaproponuje okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia dłuższy niż 12 

miesięcy Zamawiający do oceny przyjmie okres 12 miesięcy, a w umowie uwzględni 

okres zaproponowany przez Wykonawcę. 

 

 

2. Ponadto Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do IDW- I części SIWZ. 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ustawy  
  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UA.271.1.13.2018 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 
 

OŚWIADCZENIE Z ART. 25a USTAWY 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

2. Oświadczam, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 10 

IDW polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*: 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….……… 

w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….….………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

4. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj. ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 13-22 ustawy.* 

5.  Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. …………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13–14, 16–20 lub ustawy). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze:* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

Miejscowość 

i data 
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 Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany w części w jakiej modyfikują SIWZ stają się jej 

integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian. 

 

        Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu  

Związku Komunalnego Gmin 

,,Czyste Miasto, Czysta Gmina’’ 

(-) 

Daniel Tylak 


