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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Związek Komunalny Gmin "Czyste
Miasto, Czysta Gmina"

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Pl. Św. Józefa 5
Miejscowość: Kalisz

Kod pocztowy: 62-800

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 627635650

Osoba do kontaktów: Anna Macke
E-mail: biuro@czystemiasto.pl

Faks: +48 627635651

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.czystemiasto.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zaprojektowanie i budowa kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę kwatery II składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, zaprojektowanie i wykonanie instalacji do odgazowania kwatery I składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z jednostką kogeneracyjną i modułem odzysku ciepła oraz
zaprojektowanie podwyższenia maksymalnej rzędnej składowania odpadów na kwaterze I
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
45222110

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
UA.271.1.11.2013
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_czystemiasto
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-098971 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 142-246553 z dnia: 24/07/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
19/07/2013 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
III.2.3)
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
wymogów:
1. Posiadania wiedzy i
1. Posiadania wiedzy i
doświadczenia.
doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek
Zamawiający uzna warunek
dotyczący posiadania wiedzy i
dotyczący posiadania wiedzy i
doświadczenia za spełniony, jeżeli doświadczenia za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie w
Wykonawca wykaże wykonanie w
okresie ostatnich pięciu lat przed
okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
jeżeli okres prowadzenia działalności
prowadzenia działalności jest krótszy jest krótszy – w tym okresie:
– w tym okresie:
1) co najmniej dwóch zamówień
1) co najmniej dwóch zamówień
polegających na wykonaniu robót
polegających na wykonaniu robót
ziemnych, gdzie w zakres każdego z
ziemnych, gdzie w zakres każdego z nich wchodziło formowanie nasypów
nich wchodziło formowanie nasypów ziemnych i przemieszczanie mas
ziemnych i przemieszczanie mas
ziemnych w ilości co najmniej 30 000
ziemnych w ilości co najmniej 30 000 m3 każde, o wartości co najmniej
m3 każde, o wartości co najmniej
500 000,00 PLN brutto każde, które
500 000,00 PLN brutto każde, które zostały wykonane w sposób należyty
zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
i
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budowlanej i prawidłowo ukończone, 2) co najmniej dwóch zamówień
i
polegających na wykonaniu
2) co najmniej dwóch zamówień
uszczelnienia mineralnego (z
polegających na wykonaniu
materiałów jednorodnych –
uszczelnienia mineralnego (z
Zamawiający za materiał jednorodny
materiałów jednorodnych –
uzna także grunt doszczelniony
Zamawiający za materiał jednorodny bentonitem) o powierzchni minimum
uzna także grunt doszczelniony
25 000 m2 każde, o wartości co
bentonitem) o powierzchni minimum najmniej 1 000 000,00 PLN brutto
25 000 m2 każde, o wartości co
każde, które zostały wykonane
najmniej 1 000 000,00 PLN brutto
w sposób należyty oraz zgodnie
każde, które zostały wykonane
z zasadami sztuki budowlanej i
w sposób należyty oraz zgodnie
prawidłowo ukończone, i
z zasadami sztuki budowlanej i
3) co najmniej dwóch zamówień
prawidłowo ukończone, i
polegających na wykonaniu
3) co najmniej dwóch zamówień
uszczelnienia geomembraną (folia
polegających na wykonaniu
PEHD) o powierzchni minimum
uszczelnienia geomembraną (folia 25 000 m2 każde, o wartości co
PEHD) o powierzchni minimum
najmniej 500 000,00 PLN brutto
25 000 m2 każde, o wartości co
każde, które zostały wykonane
najmniej 500 000,00 PLN brutto
w sposób należyty oraz zgodnie
każde, które zostały
z zasadami sztuki budowlanej i
wykonane w sposób należyty
prawidłowo ukończone, i
oraz zgodnie z zasadami sztuki
4) co najmniej dwóch zamówień,
budowlanej i prawidłowo ukończone, polegających na wykonaniu instalacji
i
do odgazowania składowiska wraz z
4) co najmniej dwóch zamówień,
jednostką kogeneracyjną z modułem
polegających na wykonaniu instalacji odzysku ciepła o mocy elektrycznej
do odgazowania składowiska wraz z minimum 200 kW każde, o wartości
jednostką kogeneracyjną z modułem co najmniej 500 000,00 PLN brutto
odzysku ciepła o mocy elektrycznej każde, które zostały wykonane
minimum 200 kW każde, o wartości w sposób należyty oraz zgodnie
co najmniej 500 000,00 PLN brutto z zasadami sztuki budowlanej i
każde, które zostały wykonane
prawidłowo ukończone.
w sposób należyty oraz zgodnie
1.1. W celu wykazania spełniania
z zasadami sztuki budowlanej i
niniejszego warunku Wykonawca
prawidłowo ukończone.
zobowiązany jest przedłożyć wykaz
1.1. W celu wykazania spełniania
wykonanych robót budowlanych
niniejszego warunku Wykonawca
sporządzony według wzoru
zobowiązany jest przedłożyć wykaz stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW
wykonanych robót budowlanych
oraz załączyć dowody dotyczące
sporządzony według wzoru
najważniejszych robót, określające,
stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW czy roboty te zostały wykonane w
oraz załączyć dowody dotyczące
sposób należyty oraz wskazujące,
najważniejszych robót, określające, czy zostały wykonane zgodnie
czy roboty te zostały wykonane w
z zasadami sztuki budowlanej i
sposób należyty oraz wskazujące, prawidłowo ukończone.
czy zostały wykonane zgodnie
(W przypadku wspólnego ubiegania
z zasadami sztuki budowlanej i
się dwóch lub więcej Wykonawców
prawidłowo ukończone.
o udzielenie zamówienia, oceniany
(W przypadku wspólnego ubiegania będzie ich łączny potencjał
się dwóch lub więcej Wykonawców techniczny oraz łączne kwalifikacje
o udzielenie zamówienia, oceniany i doświadczenie - w tym celu ww.
będzie ich łączny potencjał
dokumenty ma obowiązek złożyć
techniczny oraz łączne kwalifikacje ten lub ci z Wykonawców, którzy w
i doświadczenie - w tym celu ww.
imieniu wszystkich wykazywać będą
dokumenty ma obowiązek złożyć
spełnianie tego warunku).
ten lub ci z Wykonawców, którzy w
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imieniu wszystkich wykazywać będą
spełnianie tego
warunku).
1.2. Za najważniejsze roboty
budowlane uznaje się roboty
budowlane niezbędne do wykazania
spełnienia
warunku określonego w pkt. 1., tj.:
1) zamówienie o wartości co
najmniej 500 000,00 PLN brutto,
polegające na wykonaniu robót
ziemnych, gdzie w jego zakres
wchodziło formowanie nasypów
ziemnych i przemieszczanie mas
ziemnych w ilości co najmniej 30
000 m3, które zostało wykonane
w sposób należyty oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone,
2) zamówienie o wartości co
najmniej 1 000 000,00 PLN
brutto, polegające na wykonaniu
uszczelnienia mineralnego (z
materiałów jednorodnych –
Zamawiający za materiał jednorodny
uzna także grunt doszczelniony
bentonitem) o powierzchni minimum
25 000 m2 , które zostało wykonane
w sposób należyty oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone,
3) zamówienie o wartości co
najmniej 500 000,00 PLN brutto,
polegające na wykonaniu
uszczelnienia geomembraną (folia
PEHD) o powierzchni minimum 25
000 m2 , które zostało wykonane w
sposób należyty
oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
4) zamówienie o wartości co
najmniej 500 000,00 PLN brutto,
polegające na wykonaniu instalacji
do odgazowania składowiska wraz z
jednostką kogeneracyjną z modułem
odzysku ciepła o mocy elektrycznej
minimum 200 kW, które zostało
wykonane w sposób należyty
oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
1.3. Dowodami, o których mowa
powyżej są:
1) poświadczenie,
2) inne dokumenty – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn

1.2. Za najważniejsze roboty
budowlane uznaje się roboty
budowlane niezbędne do wykazania
spełnienia warunku określonego w
pkt. 1., tj.:
1) zamówienie o wartości co
najmniej 500 000,00 PLN brutto,
polegające na wykonaniu robót
ziemnych, gdzie w jego zakres
wchodziło formowanie nasypów
ziemnych i przemieszczanie mas
ziemnych w ilości co najmniej 30
000 m3, które zostało wykonane
w sposób należyty oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone,
2) zamówienie o wartości co
najmniej 1 000 000,00 PLN
brutto, polegające na wykonaniu
uszczelnienia mineralnego (z
materiałów jednorodnych –
Zamawiający za materiał jednorodny
uzna także grunt doszczelniony
bentonitem) o powierzchni minimum
25 000 m2 , które zostało wykonane
w sposób należyty oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone,
3) zamówienie o wartości co
najmniej 500 000,00 PLN brutto,
polegające na wykonaniu
uszczelnienia geomembraną (folia
PEHD) o powierzchni minimum 25
000 m2 , które zostało wykonane
w sposób należyty oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone,
4) zamówienie o wartości co
najmniej 500 000,00 PLN brutto,
polegające na wykonaniu instalacji
do odgazowania składowiska
wraz z jednostką kogeneracyjną z
modułem odzysku ciepła o mocy
elektrycznej minimum 200 kW, które
zostało wykonane w sposób należyty
oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
1.3. Dowodami, o których mowa
powyżej są:
1) poświadczenie,
2) inne dokumenty – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w pkt 1).
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o obiektywnym charakterze
1.4. W przypadku, gdy Zamawiający
Wykonawca nie jest w stanie
jest podmiotem, na rzecz którego
uzyskać poświadczenia, o którym
roboty budowlane wskazane
mowa w pkt 1).
w wykazie zostały wcześniej
1.4. W przypadku, gdy Zamawiający wykonane, Wykonawca nie ma
jest podmiotem, na rzecz którego
obowiązku przedkładania ww.
roboty budowlane wskazanie w
dowodów.
wykazie
1.5. Wykonawca może polegać
zostały wcześniej wykonane,
na wiedzy i doświadczeniu,
Wykonawca nie ma obowiązku
potencjale technicznym, osobach
przedkładania ww. dowodów.
zdolnych do wykonania zamówienia
1.5. Wykonawca może polegać na lub zdolnościach finansowych
wiedzy i doświadczeniu, potencjale innych podmiotów, niezależnie od
technicznym, osobach zdolnych do charakteru prawnego łączących go z
wykonania zamówienia lub
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
zdolnościach finansowych innych
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
podmiotów, niezależnie od
Zamawiającemu, iż będzie
charakteru prawnego
dysponował zasobami niezbędnymi
łączących go z nimi stosunków.
do realizacji zamówienia, w
Wykonawca w takiej sytuacji
szczególności przedstawiając w
zobowiązany jest udowodnić
tym celu pisemne zobowiązanie
Zamawiającemu, iż
tych podmiotów do oddania mu do
będzie dysponował zasobami
dyspozycji niezbędnych zasobów
niezbędnymi do realizacji
na okres korzystania z nich przy
zamówienia, w szczególności
wykonywaniu zamówienia.
przedstawiając w tym
Ponadto Wykonawca zobowiązany
celu pisemne zobowiązanie tych
jest do przedłożenia wraz z ofertą
podmiotów do oddania mu do
oświadczenia o spełnianiu warunków
dyspozycji niezbędnych zasobów na udziału w niniejszym postępowaniu,
okres
wymagane oświadczenia należy
korzystania z nich przy wykonywaniu złożyć w sposób zgodny z jego
zamówienia.
wzorem – Załącznikiem nr 2 do
Ocena spełniania przedstawionych IDW).
powyżej warunków zostanie
Ocena spełniania przedstawionych
dokonana wg formuły: „spełnia – nie powyżej warunków zostanie
spełnia”.
dokonana wg formuły: „spełnia – nie
2. Dysponowania odpowiednim
spełnia”.
potencjałem technicznym oraz
2. Dysponowania odpowiednim
osobami zdolnymi do wykonania
potencjałem technicznym oraz
zamówienia.
osobami zdolnymi do wykonania
2.1. Zamawiający uzna warunek
zamówienia.
dotyczący dysponowania
2.1.Zamawiający uzna warunek
odpowiednim potencjałem
dotyczący dysponowania
technicznym oraz osobami zdolnymi odpowiednim potencjałem
do wykonania zamówienia za
technicznym oraz osobami zdolnymi
spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do wykonania zamówienia za
do uczestnictwa w
spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże
wykonywaniu zamówienia
do uczestnictwa w wykonywaniu
następujące osoby wraz z
niniejszego zamówienia następujące
informacjami na temat ich kwalifikacji osoby wraz z informacjami na
zawodowych, doświadczenia i
temat ich kwalifikacji zawodowych,
wykształcenia niezbędnych do
doświadczenia i wykształcenia
wykonania zamówienia, a także
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności:
2.1.1.
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zakresu wykonywanych przez nie
1) Projektanta posiadającego
czynności:
uprawnienia budowlane w
1) Projektanta posiadającego
specjalności konstrukcyjnouprawnienia budowlane w
budowlanej do projektowania bez
specjalności konstrukcyjnoograniczeń (lub posiadającego
budowlanej do projektowania bez
równoważne kwalifikacje zawodowe
ograniczeń (lub posiadającego
uznane na zasadach określonych,
równoważne kwalifikacje zawodowe zgodnie z przepisami prawa
uznane na zasadach
polskiego) oraz co najmniej 5-letnie
określonych, zgodnie z przepisami doświadczenie zawodowe, w tym
prawa polskiego) oraz co najmniej 5- doświadczenie w sporządzeniu
letnie doświadczenie zawodowe, w (lub udział w zespole projektowym)
tym doświadczenie w sporządzeniu co najmniej dwóch dokumentacji
(lub udział w zespole projektowym) projektowych budowy składowiska
co najmniej dwóch dokumentacji
odpadów (w tym co najmniej jednego
projektowych budowy składowiska o powierzchni minimum 2,5 ha);
odpadów (w tym co najmniej jednego 2) Projektanta posiadającego
o powierzchni minimum 2,5 ha);
uprawnienia budowlane w
2) Projektanta posiadającego
specjalności instalacyjnej
uprawnienia budowlane w
w zakresie sieci, instalacji i
specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i
wentylacyjnych, gazowych,
kanalizacyjnych do projektowania
wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń (lub posiadającego
do projektowania bez ograniczeń
równoważne kwalifikacje zawodowe
(lub posiadającego równoważne
uznane na zasadach określonych,
kwalifikacje zawodowe uznane na
zgodnie z przepisami prawa
zasadach określonych, zgodnie z
polskiego) oraz co najmniej 5przepisami prawa polskiego) oraz
letnie doświadczenie zawodowe
co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu, w tym w
zawodowe w projektowaniu, w tym zaprojektowaniu co najmniej
w zaprojektowaniu co najmniej
dwóch pozytywnie uruchomionych
dwóch pozytywnie uruchomionych i odebranych instalacji do
i odebranych instalacji do
pobierania, przesyłu i oczyszczania
pobierania, przesyłu i oczyszczania gazu składowiskowego w ilości
gazu składowiskowego w ilości
minimum 100 m3/h w celu jego
minimum 100 m3/h w celu jego
energetycznego wykorzystania w
energetycznego wykorzystania w
jednostce kogeneracyjnej z modułem
jednostce kogeneracyjnej z modułem odzysku ciepła i przyłączeniem do
odzysku ciepła i przyłączeniem do sieci cieplnej;
sieci cieplnej;
3) Projektanta posiadającego
3) Projektanta posiadającego
uprawnienia budowlane w
uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych do
elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczeń
projektowania bez ograniczeń (lub (lub posiadającego równoważne
posiadającego
kwalifikacje zawodowe uznane na
równoważne kwalifikacje zawodowe zasadach określonych, zgodnie z
uznane na zasadach określonych, przepisami prawa polskiego) oraz
zgodnie z przepisami prawa
co najmniej 5-letnie doświadczenie
polskiego) oraz co najmniej 5zawodowe w projektowaniu, w tym
letnie doświadczenie zawodowe
w zaprojektowaniu co najmniej
w projektowaniu, w tym w
dwóch pozytywnie uruchomionych
zaprojektowaniu co najmniej
i odebranych instalacji do produkcji
dwóch pozytywnie uruchomionych energii elektrycznej i ciepła z
odnawialnych źródeł energii i
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i odebranych instalacji do produkcji wysokosprawnej kogeneracji o mocy
energii elektrycznej i ciepła z
elektrycznej minimum 200 kW każda;
odnawialnych źródeł energii i
4) Kierownika budowy posiadającego
wysokosprawnej kogeneracji o mocy uprawnienia do nadzorowania lub
elektrycznej minimum 200 kW każda; kierowania robotami budowlanymi
4) Kierownika budowy posiadającego w specjalności konstrukcyjnouprawnienia do nadzorowania lub
budowlanej bez ograniczeń (lub
kierowania robotami budowlanymi posiadającego równoważne
w specjalności konstrukcyjnokwalifikacje zawodowe uznane na
budowlanej bez ograniczeń (lub
zasadach określonych, zgodnie z
posiadającego równoważne
przepisami prawa polskiego) oraz
kwalifikacje
co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe uznane na zasadach
zawodowe, w tym jako Kierownik
określonych, zgodnie z przepisami budowy przy realizacji co najmniej
prawa polskiego) oraz co najmniej jednej budowy składowiska
5-letnie doświadczenie zawodowe, odpadów, o powierzchni minimum
w tym jako Kierownik budowy przy 2,5 ha, uszczelnionego warstwą
realizacji co najmniej jednej budowy mineralną i warstwą syntetyczną;
składowiska odpadów, o powierzchni 5) Geotechnika posiadającego
minimum 2,5 ha, uszczelnionego
uprawnienia budowlane w
warstwą mineralną i warstwą
specjalności konstrukcyjnosyntetyczną;
budowlanej o specjalizacji
5) Geotechnika posiadającego
geotechnika (lub posiadającego
uprawnienia budowlane w
równoważne kwalifikacje zawodowe
specjalności konstrukcyjnouznane na zasadach określonych,
budowlanej o specjalizacji
zgodnie z przepisami prawa
geotechnika (lub posiadającego
polskiego) oraz co najmniej 5równoważne kwalifikacje zawodowe letnie doświadczenie zawodowe
uznane na zasadach określonych, przy realizacji robót budowlanych.
zgodnie z przepisami prawa
Zamawiający dopuszcza, aby
polskiego) oraz co najmniej 5funkcję Geotechnika pełnił Kierownik
letnie doświadczenie zawodowe
budowy, pod warunkiem spełnienia
przy realizacji robót budowlanych.
przez niego opisanych powyżej
Zamawiający dopuszcza, aby
wymagań, lub
funkcję Geotechnika pełnił Kierownik 2.1.2.
budowy, pod warunkiem spełnienia 1) Projektanta posiadającego
przez niego opisanych powyżej
uprawnienia budowlane w
wymagań.
specjalności konstrukcyjno2.2. Osoby, które będą uczestniczyć budowlanej do projektowania bez
w wykonywaniu zamówienia winny ograniczeń (lub posiadającego
posiadać wymagane uprawnienia, równoważne kwalifikacje zawodowe
jeżeli prawo nakłada obowiązek ich uznane na zasadach określonych,
posiadania.
zgodnie z przepisami prawa
2.3. Jeżeli osoby wymienione w pkt. polskiego) oraz co najmniej 5-letnie
2.1 nie posiadają biegłej znajomości doświadczenie zawodowe;
języka polskiego Wykonawca jest
2) Projektanta posiadającego
zobowiązany zapewnić na swój koszt uprawnienia budowlane w
co najmniej jednego tłumacza na
specjalności instalacyjnej
czas obowiązywania umowy.
w zakresie sieci, instalacji i
2.4. W celu potwierdzenia spełniania urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
niniejszego warunku Wykonawcy
gazowych, wodociągowych i
zobowiązani są przedłożyć wykaz
kanalizacyjnych do projektowania
osób, które będą uczestniczyć
bez ograniczeń (lub posiadającego
w wykonywaniu zamówienia
równoważne kwalifikacje zawodowe
oraz informację o podstawie do
uznane na zasadach określonych,
dysponowania tymi osobami,
zgodnie z przepisami prawa
sporządzony według wzoru
polskiego) oraz co najmniej 5stanowiącego Załącznik nr 5 do
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IDW, a także oświadczenie, że
letnie doświadczenie zawodowe
osoby, które będą uczestniczyć w
w projektowaniu, w tym w
wykonywaniu zamówienia, posiadają zaprojektowaniu co najmniej
wymagane uprawnienia, jeżeli
dwóch pozytywnie uruchomionych
ustawy Pzp nakładają obowiązek
i odebranych instalacji do
posiadania takich uprawnień,
pobierania, przesyłu i oczyszczania
sporządzone według wzoru
gazu składowiskowego w ilości
stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW minimum 100 m3/h w celu jego
(w przypadku wspólnego ubiegania energetycznego wykorzystania w
się dwóch lub więcej Wykonawców jednostce kogeneracyjnej z modułem
o udzielenie zamówienia, oceniany odzysku ciepła i przyłączeniem do
będzie ich łączny potencjał
sieci cieplnej oraz doświadczenie w
techniczny oraz łączne kwalifikacje sporządzeniu (lub udział w zespole
i doświadczenie - w tym celu ww.
projektowym) co najmniej dwóch
dokumenty ma obowiązek złożyć
dokumentacji projektowych budowy
ten lub ci z Wykonawców, którzy w składowiska odpadów (w tym co
imieniu wszystkich wykazywać będą najmniej jednego o powierzchni
spełnianie tego warunku).
minimum 2,5 ha);
2.5. Wykonawca może polegać
3) Projektanta posiadającego
na wiedzy i doświadczeniu,
uprawnienia budowlane w
potencjale technicznym, osobach
specjalności instalacyjnej
zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie sieci, instalacji
lub zdolnościach finansowych
i urządzeń elektrycznych i
innych podmiotów, niezależnie od
elektroenergetycznych do
charakteru prawnego łączących go z projektowania bez ograniczeń
nimi stosunków. Wykonawca w takiej (lub posiadającego równoważne
sytuacji zobowiązany jest udowodnić kwalifikacje zawodowe uznane na
Zamawiającemu, iż będzie
zasadach określonych, zgodnie z
dysponował zasobami niezbędnymi przepisami prawa polskiego) oraz
do realizacji zamówienia, w
co najmniej 5-letnie doświadczenie
szczególności przedstawiając w
zawodowe w projektowaniu, w tym
tym celu pisemne zobowiązanie
w zaprojektowaniu co najmniej
tych podmiotów do oddania mu do dwóch pozytywnie uruchomionych
dyspozycji niezbędnych zasobów
i odebranych instalacji do produkcji
na okres korzystania z nich przy
energii elektrycznej i ciepła z
wykonywaniu zamówienia.
odnawialnych źródeł energii i
Ocena spełniania przedstawionych wysokosprawnej kogeneracji o mocy
powyżej warunków zostanie
elektrycznej minimum 200 kW każda;
dokonana wg formuły: „spełnia – nie 4) Kierownika budowy posiadającego
spełnia”.
uprawnienia do nadzorowania lub
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń (lub
posiadającego równoważne
kwalifikacje zawodowe uznane na
zasadach określonych, zgodnie z
przepisami prawa polskiego) oraz
co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe, w tym jako Kierownik
budowy przy realizacji co najmniej
jednej budowy składowiska
odpadów, o powierzchni minimum
2,5 ha, uszczelnionego warstwą
mineralną i warstwą syntetyczną;
5) Geotechnika posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjnobudowlanej o specjalizacji
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geotechnika (lub posiadającego
równoważne kwalifikacje zawodowe
uznane na zasadach określonych,
zgodnie z przepisami prawa
polskiego) oraz co najmniej 5letnie doświadczenie zawodowe
przy realizacji robót budowlanych.
Zamawiający dopuszcza, aby
funkcję Geotechnika pełnił Kierownik
budowy, pod warunkiem spełnienia
przez niego opisanych powyżej
wymagań, lub
2.1.3.
1) Projektanta posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjnobudowlanej do projektowania bez
ograniczeń (lub posiadającego
równoważne kwalifikacje zawodowe
uznane na zasadach określonych,
zgodnie z przepisami prawa
polskiego) oraz co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe;
2) Projektanta posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczeń
(lub posiadającego równoważne
kwalifikacje zawodowe uznane na
zasadach określonych, zgodnie z
przepisami prawa polskiego) oraz
co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu, w tym
doświadczenie w sporządzeniu
(lub udział w zespole projektowym)
co najmniej dwóch dokumentacji
projektowych budowy składowiska
odpadów (w tym co najmniej jednego
o powierzchni minimum 2,5 ha);
3) Projektanta posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczeń
(lub posiadającego równoważne
kwalifikacje zawodowe uznane na
zasadach określonych, zgodnie z
przepisami prawa polskiego) oraz
co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu, w tym
w zaprojektowaniu co najmniej
dwóch pozytywnie uruchomionych
i odebranych instalacji do
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pobierania, przesyłu i oczyszczania
gazu składowiskowego w ilości
minimum 100 m3/h w celu jego
energetycznego wykorzystania w
jednostce kogeneracyjnej z modułem
odzysku ciepła i przyłączeniem do
sieci cieplnej;
4) Projektanta posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczeń
(lub posiadającego równoważne
kwalifikacje zawodowe uznane na
zasadach określonych, zgodnie z
przepisami prawa polskiego) oraz
co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu, w tym
w zaprojektowaniu co najmniej
dwóch pozytywnie uruchomionych
i odebranych instalacji do produkcji
energii elektrycznej i ciepła z
odnawialnych źródeł energii i
wysokosprawnej kogeneracji o mocy
elektrycznej minimum 200 kW każda;
5) Kierownika budowy posiadającego
uprawnienia do nadzorowania lub
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń (lub
posiadającego równoważne
kwalifikacje zawodowe uznane na
zasadach określonych, zgodnie z
przepisami prawa polskiego) oraz
co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe, w tym jako Kierownik
budowy przy realizacji co najmniej
jednej budowy składowiska
odpadów, o powierzchni minimum
2,5 ha, uszczelnionego warstwą
mineralną i warstwą syntetyczną;
6) Geotechnika posiadającego
uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjnobudowlanej o specjalizacji
geotechnika (lub posiadającego
równoważne kwalifikacje zawodowe
uznane na zasadach określonych,
zgodnie z przepisami prawa
polskiego) oraz co najmniej 5letnie doświadczenie zawodowe
przy realizacji robót budowlanych.
Zamawiający dopuszcza, aby
funkcję Geotechnika pełnił Kierownik
budowy, pod warunkiem spełnienia
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przez niego opisanych powyżej
wymagań.
2.2. Osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia winny
posiadać wymagane uprawnienia,
jeżeli prawo nakłada obowiązek ich
posiadania.
2.3. Jeżeli osoby wymienione w pkt.
2.1 nie posiadają biegłej znajomości
języka polskiego Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić na swój koszt
co najmniej jednego tłumacza na
czas obowiązywania umowy.
2.4. W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć wykaz
osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia
oraz informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami,
sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5.1.
lub 5.2. lub 5.3. do IDW, a także
oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień, sporządzone według
wzoru stanowiącego Załącznik nr
6 do IDW (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany
będzie ich łączny potencjał
techniczny oraz łączne kwalifikacje
i doświadczenie - w tym celu ww.
dokumenty ma obowiązek złożyć
ten lub ci z Wykonawców, którzy w
imieniu wszystkich wykazywać będą
spełnianie tego warunku).
2.5. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
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na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Ponadto Wykonawca zobowiązany
jest do przedłożenia wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w niniejszym postępowaniu,
wymagane oświadczenia należy
złożyć w sposób zgodny z jego
wzorem – Załącznikiem nr 2 do
IDW).
Ocena spełniania przedstawionych
powyżej warunków zostanie
dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)

Zamiast:

Powinno być:

Opis sposobu przygotowania oferty. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć 1) Każdy Wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę.
tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle 2) Ofertę należy przygotować ściśle
według wymagań określonych w
według wymagań określonych w
IDW.
IDW.
3)Oferta musi być podpisana
3)Oferta musi być podpisana
przez osobę/osoby uprawnione do przez osobę/osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Uprawnienie osoby/
zamówienia. Uprawnienie osoby/
osób
osób
podpisujących ofertę do jej
podpisujących ofertę do jej
podpisania musi bezpośrednio
podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych wynikać z dokumentów dołączonych
do oferty.
do oferty.
4) Oznacza to, iż jeżeli z
4) Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) dokumentu(ów) określającego(ych)
status prawny Wykonawcy(ów) lub status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw)
pełnomocnictwa(pełnomocnictw)
wynika, iż do reprezentowania
wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest Wykonawcy(ów) upoważnionych jest
łącznie
łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w kilka osób dokumenty wchodzące w
skład oferty muszą być podpisane skład oferty muszą być podpisane
przez wszystkie te osoby.
przez wszystkie te osoby.
5) Upoważnienie osób podpisujących 5) Upoważnienie osób podpisujących
ofertę do jej podpisania musi
ofertę do jej podpisania musi
bezpośrednio wynikać z
bezpośrednio wynikać z
dokumentów
dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza
dołączonych do oferty. Oznacza
to, że jeżeli upoważnienie takie nie to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu
wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny
stwierdzającego status prawny
Wykonawcy (np. odpisu z
Wykonawcy (np. odpisu z
właściwego rejestru) to do oferty
właściwego rejestru) to do oferty
należy dołączyć
należy dołączyć
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pełnomocnictwo wystawione przez pełnomocnictwo wystawione przez
osoby do tego upoważnione.
osoby do tego upoważnione.
6) Oświadczenia i dokumenty
6) Oświadczenia i dokumenty
składane przez Wykonawcę wraz
składane przez Wykonawcę wraz
z ofertą, dla których Zamawiający
z ofertą, dla których Zamawiający
określił wzory
określił wzory
w IDW, powinny zostać sporządzone w IDW, powinny zostać sporządzone
z ich wykorzystaniem lub być z nimi z ich wykorzystaniem lub być z nimi
zgodne – w wymaganym zakresie
zgodne – w wymaganym zakresie
informacji.
informacji.
2.Forma oferty.
2.Forma oferty.
1) Oferta i załączniki do oferty muszą 1) Oferta i załączniki do oferty muszą
być sporządzone w języku polskim, być sporządzone w języku polskim,
w 1 egzemplarzu i muszą mieć formę w 1 egzemplarzu i muszą mieć formę
pisemną.
pisemną.
2) Dokumenty sporządzone w
2) Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
tłumaczeniem na język polski.
3) Zaleca się, aby oferta i załączniki 3) Zaleca się, aby oferta i załączniki
miały format nie większy niż A4.
miały format nie większy niż A4.
Zaleca się złożenie większych
Zaleca się złożenie większych
arkuszy do
arkuszy do
formatu A4.
formatu A4.
4) Stosowne wypełnienia we
4) Stosowne wypełnienia we
wzorach dokumentów stanowiących wzorach dokumentów stanowiących
załączniki do IDW i wchodzących
załączniki do IDW i wchodzących
następnie w
następnie w
skład oferty mogą być dokonane
skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub
komputerowo, maszynowo lub
ręcznie.
ręcznie.
5) Zaleca się, aby dokumenty
5) Zaleca się, aby dokumenty
przygotowywane samodzielnie przez przygotowywane samodzielnie przez
Wykonawcę na podstawie wzorów Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do
stanowiących załączniki do
IDW miały formę wydruku
IDW miały formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu. komputerowego lub maszynopisu.
6) Zaleca się, aby całość oferty wraz 6) Zaleca się, aby całość oferty wraz
z załącznikami była złożona w formie z załącznikami była złożona w formie
uniemożliwiającej jej przypadkowe uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
zdekompletowanie.
7) Zaleca się, aby wszystkie
7) Zaleca się, aby wszystkie
zapisane strony oferty i załączniki
zapisane strony oferty i załączniki
były ponumerowane i parafowane
były ponumerowane i parafowane
przez osobę/
przez osobę/
osoby uprawnione do składania
osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu
oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie
ubiegających
ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
się o udzielenie zamówienia.
8) Wszelkie miejsca w ofercie,
8) Wszelkie miejsca w ofercie,
w których Wykonawca naniósł
w których Wykonawca naniósł
poprawki lub zmiany wpisywanej
poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie
przez siebie

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

15 / 21

treści (czyli wyłącznie w miejscach, treści (czyli wyłącznie w miejscach,
w których jest to dopuszczone
w których jest to dopuszczone
przez Zamawiającego) muszą być przez Zamawiającego) muszą być
podpisane
podpisane
lub parafowane przez osobę/osoby lub parafowane przez osobę/osoby
podpisującą ofertę.
podpisującą ofertę.
9) Dokumenty wchodzące w skład 9) Dokumenty wchodzące w skład
oferty składane są w oryginale lub oferty składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, za
oryginałem przez Wykonawcę, za
wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału i Listy podmiotów warunków udziału i Listy podmiotów
należących do tej samej grupy
należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji
konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr
50, poz. 331 ze zm.) albo Informacji, 50, poz. 331 ze zm.) albo Informacji,
o tym, że nie należy do grupy
o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, które należy złożyć w
kapitałowej, które należy złożyć w
oryginale. Poświadczenie następuje oryginale. Poświadczenie następuje
poprzez złożenie podpisu lub parafy poprzez złożenie podpisu lub parafy
osoby uprawnionej/osób
osoby uprawnionej/osób
uprawnionych, z adnotacją ,,za
uprawnionych, z adnotacją ,,za
zgodność z oryginałem”. W
zgodność z oryginałem”. W
przypadku Wykonawców
przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na
przypadku innych podmiotów, na
zasobach
zasobach
których Wykonawca polega na
których Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26
zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczące
dotyczące
odpowiednio Wykonawcy lub tych
odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty. przez Wykonawcę lub te podmioty.
Samodzielnie pobrane wydruki
Samodzielnie pobrane wydruki
komputerowe aktualnych informacji o komputerowe aktualnych informacji o
podmiotach wpisanych do
podmiotach wpisanych do
Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowego Rejestru Sądowego oraz
zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i
Informacji
Informacji
o Działalności Gospodarczej
o Działalności Gospodarczej
posiadają status dokumentu
posiadają status dokumentu
oryginalnego w rozumieniu
oryginalnego w rozumieniu
rozporządzenia Prezesa
rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego
Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów
2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od
zamawiający od
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wykonawcy, oraz form, w jakich te
wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. dokumenty mogą być składane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 231).
U. z 2013 r. poz. 231).
10) Pełnomocnictwa składane przez 10) Pełnomocnictwa składane przez
Wykonawcę wraz z ofertą muszą być Wykonawcę wraz z ofertą muszą być
przedstawione w formie oryginałów przedstawione w formie oryginałów
lub notarialnie poświadczonych kopii lub notarialnie poświadczonych kopii
(poświadczenie notariusza musi
(poświadczenie notariusza musi
zostać załączone w oryginale).
zostać załączone w oryginale).
11) Zamawiający może żądać
11) Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii
notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu
dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Zawartość oferty.
3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać: 1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony
a) Formularz Oferty, sporządzony
na podstawie wzoru stanowiącego na podstawie wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do IDW,
Załącznik nr 1 do IDW,
b) Oświadczenie Wykonawcy o
b) Oświadczenie Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w
spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, sporządzone na
postępowaniu, sporządzone na
podstawie
podstawie
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do IDW,
do IDW,
c) Oświadczenie Wykonawcy o
c) Oświadczenie Wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia z
braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, sporządzone na
postępowania, sporządzone na
podstawie
podstawie
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
do IDW,
do IDW,
d) aktualny odpis z właściwego
d) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli
gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji,
do rejestru lub ewidencji,
e) Wykaz wykonanych robót
e) Wykaz wykonanych robót
budowlanych sporządzony na
budowlanych sporządzony na
podstawie wzoru stanowiącego
podstawie wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4
do IDW oraz dowody dotyczące
do IDW oraz dowody dotyczące
najważniejszych robót,
najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały określających, czy roboty te zostały
wykonane w
wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie
czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo
prawidłowo
ukończone,
ukończone,
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f) Wykaz osób, które będą
f) Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia sporządzony na
zamówienia sporządzony na
podstawie wzoru
podstawie wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW, stanowiącego Załącznik nr 5.1. lub
g) Oświadczenie, że osoby, które
5.2. lub 5.3. do IDW,
będą uczestniczyć w wykonywaniu g) Oświadczenie, że osoby, które
zamówienia, posiadają wymagane będą uczestniczyć w wykonywaniu
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają zamówienia, posiadają wymagane
obowiązek posiadania takich
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
uprawnień sporządzone na
obowiązek posiadania takich
podstawie wzoru
uprawnień sporządzone na
stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW, podstawie wzoru
h) Listę podmiotów należących
stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW,
do tej samej grupy kapitałowej w
h) Listę podmiotów należących
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego do tej samej grupy kapitałowej w
2007
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
r. o ochronie konkurencji i
2007
konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr
r. o ochronie konkurencji i
50, poz. 331 ze zm.) albo Informację, konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr
o tym,
50, poz. 331 ze zm.) albo Informację,
że Wykonawca nie należy do grupy o tym,
kapitałowej, o których mowa w art. że Wykonawca nie należy do grupy
26 ust. 2d ustawy, sporządzone na kapitałowej, o których mowa w art.
podstawie wzoru stanowiącego
26 ust. 2d ustawy, sporządzone na
Załącznik nr 7 do IDW,
podstawie wzoru stanowiącego
i) stosowne Pełnomocnictwo/
Załącznik nr 7 do IDW,
Pełnomocnictwa – w przypadku, gdy i) stosowne Pełnomocnictwo/
upoważnienie do podpisania oferty Pełnomocnictwa – w przypadku, gdy
nie
upoważnienie do podpisania oferty
wynika bezpośrednio z dokumentów nie
załączonych do oferty,
wynika bezpośrednio z dokumentów
j) w przypadku Wykonawców
załączonych do oferty,
wspólnie ubiegających się o
j) w przypadku Wykonawców
udzielenie zamówienia – dokument/ wspólnie ubiegających się o
dokumenty
udzielenie zamówienia – dokument/
ustanawiający Pełnomocnika do
dokumenty
reprezentowania ich w postępowaniu ustanawiający Pełnomocnika do
o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania ich w postępowaniu
reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo
i zawarcia umowy w sprawie
reprezentowania w postępowaniu
niniejszego zamówienia publicznego, i zawarcia umowy w sprawie
k) pozostałe dokumenty wymienione niniejszego zamówienia publicznego,
w pkt. 10 IDW, jeżeli dotyczy.
k) pozostałe dokumenty wymienione
2) Pożądane przez Zamawiającego w pkt. 10 IDW, jeżeli dotyczy,
jest złożenie w ofercie spisu treści z l) dowód wniesienia wadium.
wyszczególnieniem ilości stron
2) Pożądane przez Zamawiającego
wchodzących w skład oferty.
jest złożenie w ofercie spisu treści z
4. Informacje stanowiące tajemnicę wyszczególnieniem ilości stron
przedsiębiorstwa w rozumieniu
wchodzących w skład oferty.
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 4. Informacje stanowiące tajemnicę
konkurencji.
przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
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Wykonawca może zastrzec w ofercie konkurencji.
(np. oświadczeniem zawartym w
Wykonawca może zastrzec w ofercie
Formularzu Oferty), które informacje (np. oświadczeniem zawartym w
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Formularzu Oferty), które informacje
w rozumieniu przepisów o
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. w rozumieniu przepisów o
Nie mogą
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa Nie mogą
w szczególności informacje
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa
podawane do wiadomości podczas w szczególności informacje
otwarcia
podawane do wiadomości podczas
ofert.
otwarcia
Zaleca się, aby informacje
ofert.
zastrzeżone jako tajemnica
Zaleca się, aby informacje
przedsiębiorstwa, były złożone wraz zastrzeżone jako tajemnica
z ofertą, jako
przedsiębiorstwa, były złożone wraz
odrębny plik dokumentów,
z ofertą, jako
opakowany w oddzielną,
odrębny plik dokumentów,
odpowiednio oznaczoną kopertę.
opakowany w oddzielną,
Konsekwencje
odpowiednio oznaczoną kopertę.
niewłaściwego oznakowania ww.
Konsekwencje
informacji ponosi Wykonawca.
niewłaściwego oznakowania ww.
5. Zamawiający określił możliwość informacji ponosi Wykonawca.
i zasady wprowadzenia istotnych
5. Zamawiający określił możliwość
zmian postanowień zawartej
i zasady wprowadzenia istotnych
umowy w § 13 Wzoru umowy,
zmian postanowień zawartej
stanowiącym III Część SIWZ. Nie
umowy w § 13 Wzoru umowy,
stanowi zmiany umowy w rozumieniu stanowiącym III Część SIWZ. Nie
art.
stanowi zmiany umowy w rozumieniu
144 ustawy Pzp w szczególności
art.
zmiana danych związanych
144 ustawy Pzp w szczególności
z obsługą administracyjnozmiana danych związanych
organizacyjną
z obsługą administracyjnoumowy, zmiana danych
organizacyjną
teleadresowych oraz zmiana osób umowy, zmiana danych
wskazanych do kontaktów między teleadresowych oraz zmiana osób
stronami.
wskazanych do kontaktów między
6. Zamawiający przewiduje
stronami.
możliwość udzielenia zamówień
6. Zamawiający przewiduje
uzupełniających stanowiących nie
możliwość udzielenia zamówień
więcej niż
uzupełniających stanowiących nie
50% wartości zamówienia
więcej niż
podstawowego.
50% wartości zamówienia
7. Zamawiający zaleca, aby
podstawowego.
Wykonawca dokonał wizji lokalnej
7. Zamawiający zaleca, aby
miejsca wykonania zamówienia, po Wykonawca dokonał wizji lokalnej
uprzednim uzgodnieniu terminu z
miejsca wykonania zamówienia, po
Zamawiającym, aby
uprzednim uzgodnieniu terminu z
uzyskać informacje, które mogą być Zamawiającym, aby
konieczne do przygotowania oferty uzyskać informacje, które mogą być
oraz zawarcia umowy i wykonania konieczne do przygotowania oferty
zamówienia. Koszty dokonania wizji oraz zawarcia umowy i wykonania
lokalnej ponosi Wykonawca.
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8. Na podstawie art. 31c ustawy Pzp
Zamawiający informuje, że w celu
przygotowania zamówienia
zastosowano dialog techniczny
w zakresie określenia koncepcji
instalacji do odprowadzania gazu
składowiskowego wraz z jednostką
kogeneracyjną z modułem odzysku
ciepła, w której biogaz będzie
unieszkodliwiany.

zamówienia. Koszty dokonania wizji
lokalnej ponosi Wykonawca.
8. Na podstawie art. 31c ustawy Pzp
Zamawiający informuje, że w celu
przygotowania zamówienia
zastosowano dialog techniczny
w zakresie określenia koncepcji
instalacji do odprowadzania gazu
składowiskowego wraz z jednostką
kogeneracyjną z modułem odzysku
ciepła, w której biogaz będzie
unieszkodliwiany.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.4.1)

Zamiast:

Powinno być:

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://
www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587803

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.4.3)

Zamiast:

Powinno być:

Urząd Zamówień Publicznych,
Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://
www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
30/08/2013 Godzina: 10:00
IV.3.3)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/09/2013 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
30/08/2013 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/09/2013 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
30/08/2013 Godzina: 10:05
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/09/2013 Godzina: 10:05
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-108924
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