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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61819-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Czechowice-Dziedzice: Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
2018/S 028-061819
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 010-019233)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polska
Tel.: +48 322154340
E-mail: jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pim.czechowice-dziedzice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kontrakt VII: Zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków;
część 1, część 2
Numer referencyjny: 9/POIS/JRP/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
34144500

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zam jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego
systemu odprowadzania ścieków wraz z obsługą w zakresie gwarancji i rękojmi zgodną z ofertą spełniającą
wymagania techniczne Zamawiającego z podziałem na części: a) Część 1 zamówienia - „Samochód wraz
zabudową specjalistyczną dla potrzeb brygady kanalizacyjnej”; b) Część 2 zamówienia - „Urządzenie
specjalistyczne ciśnieniowe, ssąco-płuczące na podwoziu samochodowym”
2. Projekt: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” jest
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
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i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach”.
3. Zamawiającym w stosunku do działań realizowanych w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodnościekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2” jest PIM Sp. z o.o., będący Beneficjentem umowy o
dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 010-019233

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
(...)
Powinno być:
W cz. 1 i 2 dodaje się:
1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia (zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3.4. niniejszej
IDW) na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 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. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców, którzy złożyli ofertę (dotyczy również
Wykonawców występujących wspólnie) sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do IDW.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
4. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5 lub 6 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1)) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
2)) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie (potwierdzających spełnienie warunku lub warunków z pkt 9.6.2) IDW), wraz
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z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcy, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Informacja dla Wykonawcy polegających na
zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do 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.
2. 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.
3. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13–22 Ustawy Pzp
(z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust.1 pkt 13 lit.d) i pkt 14 ustawy Pzp w zakresie przestępstwa
określonego w art. 24 ust.1 pkt.13 lit.d) ustawy Pzp).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9 IDW.
6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie Zamawia, w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt.10.8.2) ppkt. 1–9).
8. 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 (wraz z ofertą) Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów oraz
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania Zamówienia.
9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składając Jednolity
Dokument zobowiązany jest wypełnić część II sekcja D oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców jeżeli są znane.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wymienionych w pkt. 10.8.2):
1. pkt 1)) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 - z wyłączeniem przesłanek określonych w art.
24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 ustawy Pzp w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d)
ustawy Pzp - oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
2) pkt 2–4)) – 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.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.9.1) i 10.9.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 10.9.2) lit. a), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.9, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 10.10 stosuje się.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.
10.8.2) ppkt 1)), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 - z wyłączeniem przesłanek określonych w
art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 ustawy Pzp w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit.
d) ustawy Pzp - oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
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oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis pkt. 10.10 zdanie pierwsze stosuje się.
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1)) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
- z wyłączeniem przesłanek określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 ustawy Pzp w zakresie przestępstwa
określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie
wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępo.;
2)) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed upływem terminu skład ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właści. 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;
3)) zaświad. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykon. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpiec. społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed upływem term 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;
4)) 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 do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp;
5)) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpiec. społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokum. potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6)) oświadczenia wykono. braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne;
7)) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
8)) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
9)) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
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albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 9 IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
do wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 10.4 IDW, składa każdy z
Wykonawców.
5. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo należy załączyć do Oferty. Pełnomocnictwo winno być
dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z
umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
6. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i winna prawnie wiązać wszystkich
Partnerów.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, zobowiązani są zawrzeć
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją Zamawiającemu. Umowa taka powinna
zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia dotyczące:
1) określenia celu i przedmiotu umowy;
2) oznaczenia czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym
postępowaniu;
3) ustanowienia lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie
ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu) i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich partnerów
Konsorcjum razem i każdego z osobna;
4) określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności partnerów Konsorcjum względem Zamawiającego w
zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu;
5) wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek partnera Konsorcjum do
czasu wykonania zamówienia;
6) określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego partnera Konsorcjum;
7) zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
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1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
Najniższa Cena (C): waga kryterium – 70 %,
Okres rękojmi i gwarancji (R): waga kryterium – 30 %.
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: Ocena oferty zostanie
obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: Ocena = A +B, gdzie:
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru: najniższa zaproponowana cena brutto
za realizację przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia x 70
punktów. Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.
Ad.B Kryterium - Okres rękojmi i gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób: PR = (R/Rmax)*WRR
- okres rękojmi i gwarancji podany przez Wykonawcę w badanej ofercie Rmax – okres najdłuższej rękojmi i
gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (max. 60 miesięcy) WR – waga wyrażona w punktach –
30 pkt.
Max Minimalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia jaki Wykonawca może zaoferować to 36
miesięcy (min. bezwzględne) a najdłuższy to 60 m-cy.
Przy obliczaniu punktów Zamawiający będzie brał pod uwagę pełne miesiące podane w Formularzu ofertowym
(załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku podania w Formularzu ofertowym niepełnych miesięcy Zamawiający
zastosuje zaokrąglenie „w górę”, np. przy podaniu 31,2 miesiąca lub 31,7 miesiąca, zamawiający przyjmie do
obliczeń 32 miesiące. W przypadku gdy Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia na
okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do obliczeń okres rękojmi i gwarancji 60 miesięcy, przy
czym zaoferowany przez Wykonawcę dłuższy okres rękojmi i gwarancji wprowadzony zostanie do umowy.
Jeżeli Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres krótszy niż 36 miesięcy, jego
oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych niniejszym SIWZ i nie będzie brana
pod uwagę przy ocenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Jeżeli Wykonawca nie poda w Formularzu
ofertowym (załącznik nr 1) okresu rękojmi i gwarancji jaki oferuje na przedmiot zamówienia, jego oferta zostanie
odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych niniejszym SIWZ i nie będzie brana pod uwagę przy
ocenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w
powyższym kryterium wynosi: 30 punktów.
Łączna ocena ofert: Punkty uzyskane przez ofertę każdym z dwóch powyżej ustalonych Kryteriów oceny ofert
Kryterium A-Cena i Kryterium B– Okres rękojmi i gwarancji, zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie
dokonana łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna
suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium A i B. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym
SIWZ wymagania.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej Ofert przedstawią taki sam bilans ww. kryteriów, Zamawiający spośród tych Ofert wybierze Ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
Najniższa Cena (C): waga kryterium – 70 %,
Okres rękojmi i gwarancji (R): waga kryterium – 30 %.
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: Ocena = A +B, gdzie:
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru: najniższa zaproponowana cena brutto
za realizację przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia x 70
punktów. Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.
Ad. B Kryterium - Okres rękojmi i gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób: PR = (R/Rmax)*WRR
- okres rękojmi i gwarancji podany przez Wykonawcę w badanej ofercie Rmax – okres najdłuższej rękojmi i
gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (max. 60 miesięcy) WR – waga wyrażona w punktach –
30 pkt.
Max Minimalny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia jaki Wykonawca może zaoferować to 36
miesięcy (min. bezwzględne) a najdłuższy to 60 m-cy.
Przy obliczaniu punktów Zamawiający będzie brał pod uwagę pełne miesiące podane w Formularzu ofertowym
(załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku podania w Formularzu ofertowym niepełnych miesięcy Zamawiający
zastosuje zaokrąglenie „w górę”, np. przy podaniu 31,2 miesiąca lub 31,7 miesiąca, zamawiający przyjmie do
obliczeń 32 miesiące. W przypadku gdy Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia na
okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do obliczeń okres rękojmi i gwarancji 60 miesięcy, przy
czym zaoferowany przez Wykonawcę dłuższy okres rękojmi i gwarancji wprowadzony zostanie do umowy.
Jeżeli Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres krótszy niż 36 miesięcy, jego
oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych niniejszym SIWZ i nie będzie brana
pod uwagę przy ocenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Jeżeli Wykonawca nie poda w Formularzu
ofertowym (załącznik nr 1) okresu rękojmi i gwarancji jaki oferuje na przedmiot zamówienia, jego oferta zostanie
odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych niniejszym SIWZ i nie będzie brana pod uwagę przy
ocenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w
powyższym kryterium wynosi: 30 punktów.
Łączna ocena ofert:Punkty uzyskane przez ofertę każdym z dwóch powyżej ustalonych Kryteriów oceny ofert
Kryterium A-Cena i Kryterium B– Okres rękojmi i gwarancji, zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie
dokonana łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna
suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium A i B. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym
SIWZ wymagania.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej Ofert przedstawią taki sam bilans w/w kryteriów, Zamawiający spośród tych Ofert wybierze Ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
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Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
W zakresie warunku określonego w punkcie 9.3.3) IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj. dla:
a) Części 1 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN;
b) Części 2 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN.
W przypadku składania ofert na dwie lub więcej części zamówienia wymagania w zakresie posiadania środków
finansowych lub zdolności kredytowej podlegają sumowaniu.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty
będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o
których mowa w punkcie 10 IDW.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
W zakresie warunku określonego w punkcie 9.3.2) IDW wymagane jest:
A. wykazanie przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) dostawy przynajmniej jednego samochodu wraz z zabudową warsztatową dla potrzeb brygady kanalizacyjnej
dla części 1 zamówienia;
2) dostawy przynajmniej jednego urządzenia specjalistycznego ciśnieniowego, ssąco-płuczącego na podwoziu
samochodowym dla części 2 zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o
których mowa w punkcie 10 IDW.
Numer sekcji: III.1.8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców,
której zostanie udzielone zamówienie:
Zamiast:
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo należy załączyć do Oferty.
3. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i winna prawnie wiązać wszystkich
Partnerów.
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4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, zobowiązani są zawrzeć
umowę regulującą współpracę tych wykonawców i przedłożyć ją zamawiającemu.
Szczegółowe wymagania w powyższym zakresie zawarte są w pkt 13 IDW.
Powinno być:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcyustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoalbo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się,
abyPełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
możepodlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp,natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 9 IDW.
Wprzypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa
każdyz Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunkówudziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w
którym każdy zWykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
oraz brak podstawdo wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt.
10.4 IDW, składakażdy z Wykonawców. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo należy załączyć do Oferty.
Pełnomocnictwowinno być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza
za zgodność zoryginałem. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod
taką samą nazwą,albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. Oferta winna być podpisana
przez ustanowionegoPełnomocnika i winna prawnie wiązać wszystkich Partnerów. Wszelka korespondencja
prowadzona będziewyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie,
których ofertazostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego
zamówienia,zobowiązani są zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją
Zamawiającemu.Umowa taka powinna zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia
dotyczące:
1) określeniacelu i przedmiotu umowy;
2) oznaczenia czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotuzamówienia w niniejszym
postępowaniu;
3) ustanowienia lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnikwskazany w ofercie Wykonawców wspólnie
ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanowionydo reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu) i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązańw imieniu wszystkich partnerów
Konsorcjum razem i każdego z osobna;
4) określenia wspólnej i solidarnejodpowiedzialności partnerów Konsorcjum względem Zamawiającego w
zakresie przedmiotu zamówienia wniniejszym postępowaniu;
5) wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiekpartnera Konsorcjum do
czasu wykonania zamówienia;
6) określenia zakresu przedmiotu zamówienia,realizowanego przez każdego partnera Konsorcjum;
7) zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgodyZamawiającego.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
1. Zgodnie z art. 139 i 140 Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
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S28
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 12

Dz.U./S S28
09/02/2018
61819-2018-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

11 / 12

1) Zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) Mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
3) Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej;
2. Zamawiający zawrze Umowę na realizację niniejszego zamówienia, w terminie nie krótszym niż 10 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
3. Szczegółowe obowiązki wykonawcy oraz informacje dotyczące kwestii formalnych zawarcia umowy zawarte
są w pkt 35 IDW.
4. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i w trybie wskazanych w
Tomie II SIWZ - Projekcie Umowy.
Powinno być:
Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formiepisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowiąinaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacjipublicznej.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniemzawartym w ofercie.
3. Zamawiający zawrze Umowę na realizację niniejszego zamówienia, w terminie nie krótszym niż 10 dni oddnia
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
4. Umowa jest zawarta na okres wskazany w Tomie II niniejszej SIWZ.
5. Zmiany umowy w sprawie zamówieniapublicznego są dokonywane na zasadach i w trybie wskazanych w
Tomie II niniejszej SIWZ.
6. Umowa jestnieważna:
1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,
2) w części wykraczającej pozaokreślenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenianależytego wykonania umowy.
8. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Tomie IIniniejszej SIWZ.
9. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązanyjest dostarczyć:
a) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) umowęcywilno-prawną o której mowa w pkt. 13.8 niniejszej IDW, w odniesieniu do wykonawców wspólnie
ubiegającychsię o zamówienie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą;
c) dane niezbędne do przygotowania i zawarcia umowy (w tym informacje dotyczące osób uprawnionych
dozawarcia umowy oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy itp.).
Niedopełnieniepowyższego obowiązku będzie traktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy i skutkować
odstąpieniemZamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz
zatrzymaniem wadium.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 28/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/03/2018
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Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/02/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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