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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235454-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Teresin: Usługi transportu odpadów
2020/S 098-235454
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 089-212527)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Teresin
Adres pocztowy: Zielona 20
Miejscowość: Teresin
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 96-515
Państwo: Polska
E-mail: zam.publiczne@teresin.pl
Tel.: +48 468613815
Adresy internetowe:
Główny adres: https://teresin.ezamawiajacy.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
gminy Teresin
Numer referencyjny: ZP.271.21.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90512000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie
wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie gminy Teresin, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) i zapisami planu gospodarki odpadami dla
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województwa mazowieckiego. Przedmiotem zamówienia nie jest objęte odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu gminy z nieruchomości niezamieszkałych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 089-212527

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
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:
Wykaz i krótki opis warunków:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
gminy Teresin:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Teresin, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z 13.9.1996
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.) oraz z art. 43 ustawy z
6.3.2018 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.);
b) posiada wpis rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (BDO) w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunki udziału w
postępowaniu musi spełniać każdy z Wykonawców, który rzeczywiście będzie odbierał i transportował odpady.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający żąda dołączenia do oferty koncesji,
zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj.:
a) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Teresin, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z 13.9.1996 o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z
6.3.2018 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.);
b) wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (BDO) w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia.
Powinno być:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Teresin, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z 13.9.1996
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.) oraz z art. 43 ustawy z
6.3.2018 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.);
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b) posiada wpis rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (BDO) w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunki udziału w
postępowaniu musi spełniać każdy z Wykonawców, który rzeczywiście będzie odbierał i transportował odpady.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, tj.:
a) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Teresin, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.) oraz art. 43
ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.);
b) wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (BDO) w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
gminy Teresin:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 150 000,00 PLN;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w
postępowaniu może zostać spełniony łącznie.
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 1 000 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w
postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Powinno być:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 150 000,00 PLN;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w
postępowaniu może zostać spełniony łącznie.
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 1 000 000,00 PLN.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w
postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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a) 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;
b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego,
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
— 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, norma emisji spalin nie
niższa niż Euro 4,
— 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, norma emisji
spalin nie niższa niż Euro 4,
— 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, norma emisji spalin nie niższa niż Euro 4.
Wszystkie pojazdy muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U.2013 r. poz. 122).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w
postępowaniu może zostać spełniony łącznie.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje bazą magazynowo-transportową, spełniającą
wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z
2013 roku, poz. 122). Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany
posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w
odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy oraz na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w
postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
c) Wykonawca spełni warunek udziału dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, należycie świadczył w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy, usługę obejmującą swoim
zakresem odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, o łącznej masie
co najmniej 3 000 Mg.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w
postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Powinno być:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
— 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, norma emisji spalin nie
niższa niż Euro 4,
— 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, norma emisji
spalin nie niższa niż Euro 4,
— 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, norma emisji spalin nie niższa niż Euro 4.
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Wszystkie pojazdy muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U.2013 r. poz. 122).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w
postępowaniu może zostać spełniony łącznie.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje bazą magazynowo-transportową, spełniającą
wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z
2013 roku, poz. 122). Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany
posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w
odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy oraz na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w
postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.
c) Wykonawca spełni warunek udziału dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, należycie świadczył w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy, usługę obejmującą swoim
zakresem odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, o łącznej masie
co najmniej 3000 Mg.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w
postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Wykonawca jest
zobowiązany wypełnić załączniki nr 6 i 7 do SIWZ;
b) wykaz usług 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego 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 – Wykonawca jest
zobowiązany wypełnić załącznik nr 8 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat aukcji elektronicznej
Zamiast:
Powinno być:
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej.
W postępowaniu będzie prowadzona aukcja elektroniczna na warunkach określonych w SIWZ.
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Aukcja prowadzona będzie na stronie https://teresin.ezamawiajacy.pl.
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie na platformie pod adresem https://teresin.ezamawiajacy.pl
10.06.2020 o godz. 11.15.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w obecności członków komisji przetargowej, poprzez upublicznienie na platformie pod
adresem https://teresin.ezamawiajacy.pl 10.06.2020 o godz. 11.15.
Powinno być:
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie na platformie pod adresem https://teresin.ezamawiajacy.pl
15.6.2020 o godz. 11.15.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w obecności członków komisji przetargowej, poprzez upublicznienie na platformie pod
adresem https://teresin.ezamawiajacy.pl 15.6.2020 o godz. 11.15.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda
dołączenia do oferty następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Łącznie z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w formie jednolitego dokumentu,
że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału
w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, o którym mowa w pkt 6.1.1
niniejszej SIWZ.
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Szczegółowe zasady wypełniania jednolitego dokumentu zawarte są w instrukcji wypełniania jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ (European Single Procurement Document ESPD), która
udostępniona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Odnośnik do instrukcji znajduje się w
załączniku nr 4 do SIWZ.
3. Łącznie z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia formularza ofertowego.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86
ust.5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do
specyfikacji. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem
oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – powyższy dokument należy zamieścić na platformie w
zakładce „Pytania i odpowiedzi”.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 6 SIWZ.
6. Szczegółowe informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej są zawarte w rozdziale 6 SIWZ.
7. Szczegółowe informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego są zawarte w rozdziale 6 SIWZ.
Powinno być:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: wypełniony
formularz ofertowy, oświadczenie własne Wykonawcy „jednolity europejski dokument zamówienia” o treści
zgodnej z załącznikiem nr 4 do SIWZ, oświadczenie JEDZ wymienione w podrozdziale 6.1.1 SIWZ (o ile
dotyczy), potwierdzenie wniesienia wadium.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w oryginale. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia w oryginale pełnomocnictwa do
udziału w aukcji elektronicznej – w przypadku, gdy takie upoważnienie nie wynika z innych dokumentów
załączonych do oferty.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do
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specyfikacji. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem
oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – powyższy dokument należy zamieścić na platformie w
zakładce „Pytania i odpowiedzi”.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 6 SIWZ.
5. Szczegółowe informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej są zawarte w rozdziale 6 SIWZ.
6. Szczegółowe informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego są zawarte w rozdziale 6 SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/06/2020
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 11:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

20/05/2020
S98
https://ted.europa.eu/
TED

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

8/8

