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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 03009414700000,
ul. ul. Piwonia 73, 21200 Parczew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 083 3551267, e-mail
biuora@zukparczew.pl; jakimiuk@zukparczew.pl, faks 083 3551268.
Adres strony internetowej (url):
http://www.zukparczew.pl/joomlaPE/component/option,com_wrapper/Itemid,96/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4.
W ogłoszeniu jest: VII. Opis w zakresie równoważność: 1. Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń
wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie
zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji
projektowej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów
potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy
referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. Na trzy dni
przed podpisaniem umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zestawienie
oferowanych urządzeń z podaniem nazwy urządzenia oraz dołącza stosowne dokumenty
zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.
W przypadku wątpliwości Zamawiający może raz zwrócić się do oferenta o wyjaśnienia.
Oferent w terminie 3 dni składa wyjaśnienia do złożonej pod rygorem odrzucenia oferty jako
nie zgodniej z SIWZ i zatrzymania wadium. Zestawienie proponowanych urządzeń stanowi
załącznik nr 12a do SIWZ. 2. Podane urządzenia technologiczne dobrano na bazie
doświadczeń projektanta. Projektant opracowujący załączoną do SIWZ dokumentację
gwarantuje przy zainstalowaniu zaproponowanych urządzeń oraz rozwiązań prawidłową
pracę oczyszczalni ścieków. Dla dobranych urządzeń i rozwiązań dostosowano gabaryty

projektowanych pomieszczeń oraz przestrzeń na ich montaż w komorach zbiorników. 3.
Wykonawca proponując urządzenia lub rozwiązania równoważne zobowiązany będzie w
ramach realizacji umowy opracować projekt zamienny z podaniem typów proponowanych
urządzeń lub rozwiązań równoważnych, załączeniem ich kart katalogowych oraz z
wrysowaniem proponowanych urządzeń równoważnych na rysunkach technologicznych. 4.
Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego
powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę; • parametrów technologicznych
proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, • zgodność parametrów
technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi
zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz
zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, • gabarytów, kształtów i rozwiązań
konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do gabarytów
zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż w komorach zbiorników, w
tym możliwość ich montażu, demontażu i podejść do czynności obsługowych i serwisowych,
szerokości przejść dla pracowników obsługi, wielkości otworów drzwiowych, włazów
technologicznych itp., • rozwiązań materiałowych, • podejść i połączeń z instalacjami
technologicznymi, • ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałości stropów, udźwigu
urządzeń do czynności obsługowych itp., • innych informacji potwierdzających
równoważność proponowanego urządzenia lub rozwiązania. 5. W przypadku wystąpienia
niezgodności z uzyskanymi na etapie prac projektowych uzgodnieniami, uzyskanymi
decyzjami lub w przypadku konieczności zmian konstrukcyjnych obiektów budowlanych
naruszających warunki pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków Wykonawca, po
uzyskaniu opinii Projektanta o konieczności uzyskania nowego Pozwolenia na budowę ze
względu na zmiany istotne i akceptacji przez autora projektu, Wykonawca winien uzyskać
nowe pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków, co nie może wpłynąć na czas realizacji
zamówienia. Wszystkie dodatkowe prace związane z przeprojektowaniem oczyszczalni
ścieków będą ponoszone na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca dobierając inne materiały lub
urządzenia lub rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej
bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie oczyszczalni ścieków (określone
w warunkach gwarancji) jak i wymagany stopień oczyszczenia ścieków podany w
dokumentacji projektowej. 7. Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego oraz
stosowania dostaw urządzeń materiałów itp. jako prototypy, seria próbna, lub jako produkcja
jednostkowa.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert
równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w
przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie
innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji projektowej. W takiej
sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających
parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami,
gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. „Wykonawca załączy do oferty Wykaz
maszyn, urządzeń i wyposażenia jakie zamierza przyjąć do realizacji zamówienia,
sporządzony według wzoru (załącznik nr 12a), w którym zawrze niezbędne informacje
potwierdzające, że zaoferowane urządzenia i wyposażenie spełniają wymagania określone w
SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej i w STWiOR. Przy ocenie spełniania przez
zaoferowane urządzenia i wyposażenie warunków określonych w SIWZ, Zamawiający może
posługiwać się opinią biegłych. W przypadku wątpliwości Zamawiający może raz zwrócić się

do oferenta o wyjaśnienia. Oferent w terminie 3 dni składa wyjaśnienia do złożonej pod
rygorem odrzucenia oferty jako nie zgodniej. Zamawiający będzie oceniał parametry
równoważności w oparciu o dokument – tj. załącznik nr12 - Opis i wykaz wymaganych
parametrów urządzeń i materiałów równoważnych oraz na podstawie listy referencyjnej
przedłożonej przez Wykonawcę oraz załączonych przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających parametry (załącznik nr 12a). Każdy oferent obligatoryjnie przedkłada do
oferty załącznik nr 12a wraz z załącznikami (np. karty katalogowe). 2. Podane urządzenia
technologiczne dobrano na bazie doświadczeń projektanta. Projektant opracowujący
załączoną do SIWZ dokumentację gwarantuje przy zainstalowaniu zaproponowanych
urządzeń oraz rozwiązań prawidłową pracę oczyszczalni ścieków. Dla dobranych urządzeń i
rozwiązań dostosowano gabaryty projektowanych pomieszczeń oraz przestrzeń na ich montaż
w komorach zbiorników. 3. Wykonawca proponując urządzenia lub rozwiązania równoważne
zobowiązany będzie w ramach realizacji umowy opracować projekt zamienny z podaniem
typów proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, załączeniem ich kart
katalogowych oraz z wrysowaniem proponowanych urządzeń równoważnych na rysunkach
technologicznych. 4. Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub
rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę; •
parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, •
zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań
równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami
technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, • gabarytów,
kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku
do gabarytów zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż w komorach
zbiorników, w tym możliwość ich montażu, demontażu i podejść do czynności obsługowych i
serwisowych, szerokości przejść dla pracowników obsługi, wielkości otworów drzwiowych,
włazów technologicznych itp., • rozwiązań materiałowych, • podejść i połączeń z instalacjami
technologicznymi, • ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałości stropów, udźwigu
urządzeń do czynności obsługowych itp., • innych informacji potwierdzających
równoważność proponowanego urządzenia lub rozwiązania. 5. W przypadku wystąpienia
niezgodności z uzyskanymi na etapie prac projektowych uzgodnieniami, uzyskanymi
decyzjami lub w przypadku konieczności zmian konstrukcyjnych obiektów budowlanych
naruszających warunki pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków Wykonawca, po
uzyskaniu opinii Projektanta o konieczności uzyskania nowego Pozwolenia na budowę ze
względu na zmiany istotne i akceptacji przez autora projektu, Wykonawca winien uzyskać
nowe pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków, co nie może wpłynąć na czas realizacji
zamówienia. Wszystkie dodatkowe prace związane z przeprojektowaniem oczyszczalni
ścieków będą ponoszone na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca dobierając inne materiały lub
urządzenia lub rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej
bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie oczyszczalni ścieków (określone
w warunkach gwarancji) jak i wymagany stopień oczyszczenia ścieków podany w
dokumentacji projektowej. 7. Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego oraz
stosowania dostaw urządzeń materiałów itp. jako prototypy, seria próbna, lub jako produkcja
jednostkowa.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: dotyczy części I i części II Na wezwanie zamawiającego, w trakcie

badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu. 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 potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem składaniem ofert; 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 albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze
strony zamawiającego) oświadczenie zamawiajacemu 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. WYKONAWCY z POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ
6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 b), niniejszego rozdziału, składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości oraz 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 Dokument o którym mowa w
rozdz. VII. 2b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 7. 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 6 ppkt a) niniejszego rozdziału, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
dokument, o którym mowa w pkt 6a) powinien 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. Pkt 6 ppkt b) niniejszego
rozdziału stosuje się odpowiednio.
W ogłoszeniu powinno być: dotyczy części I i części II Na wezwanie zamawiającego, w
trakcie badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu. 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 potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem składaniem ofert; oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec
niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonych według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 13 do SIWZ; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 2 a), niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokument o którym mowa w rozdz.
VII. 2a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 7. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VII ust 2 a) składane są w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 8.Jeżeli
wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
i 3 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. „
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu 31.05.2017 r. godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora
pocztowego do dnia 05 czerwca 2017 roku do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego
sekretariat - pok. Nr 13 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości : -w zakresie
części 1 – 300 000,00zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych) - w zakresie części 2 – 6 000,00zł. (
słownie: sześć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu – przelew na

konto Zamawiającego – BS Parczew 278042 0006 0000 0185 2000 0060(decyduje data
wpływu na konto Zamawiającego); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158
z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem
formy pieniężnej) należy złożyć w oryginale w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Piwonia
73, 21-200 Parczew pok. Nr 13 (w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do
15:00), natomiast kserokopię przedmiotowego dokumentu należy dołączyć do oferty. 4.
Oferta, która będzie zabezpieczona inną niż wymieniona w pkt. 2 formą wadium zostanie
uznana przez Zamawiającego za nieważną. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż
pieniężna w swej treści powinno określać warunki, których zaistnienie spowoduje powstanie
po stronie wystawiającego gwarancję lub poręczenie obowiązku zapłaty. W postępowaniu o
zamówienie publiczne warunki te zostały określone przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych tj. art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 pkt 1-3 ustawy. Nie ma wymogu ścisłego cytowania
tych przepisów. Określenie warunków może nastąpić poprzez opisanie sytuacji, w których
wystawiający gwarancję lub poręczenie będzie zobowiązany do zapłaty lub odesłanie do
przepisów prawa te warunki określających, czy też nawet w sposób lakoniczny, poprzez
wskazanie, że wystawiający gwarancję lub poręczenie zapłaci na zasadach określonych w
ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być na tyle precyzyjne, aby nie budziło
wątpliwości beneficjenta gwarancji lub poręczenia, co do możliwości zaspokojenia się z
gwarancji lub poręczenia. 6. Termin wniesienia wadium – do godz. 10:00 dnia 31.05.2017 r.
7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w
oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8. Zamawiający będzie
stosował zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określone w art. 46 ustawy Prawo
zamówień publicznych. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości : -w
zakresie części 1 – 300 000,00zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych) - w zakresie części 2 – 6
000,00zł. ( słownie: sześć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu –
przelew na konto Zamawiającego – BS Parczew 27 8042 0006 0000 0185 2000 0060
(decyduje data wpływu na konto Zamawiającego); - poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach
ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w jednej z
form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej) należy złożyć w oryginale w
Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew pok. Nr 13 (w dniach od
poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00), natomiast kserokopię przedmiotowego
dokumentu należy dołączyć do oferty. 4. Oferta, która będzie zabezpieczona inną niż
wymieniona w pkt. 2 formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za nieważną. 5.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna w swej treści powinno określać warunki,
których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie wystawiającego gwarancję lub poręczenie
obowiązku zapłaty. W postępowaniu o zamówienie publiczne warunki te zostały określone
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 pkt 1-3 ustawy.
Nie ma wymogu ścisłego cytowania tych przepisów. Określenie warunków może nastąpić

poprzez opisanie sytuacji, w których wystawiający gwarancję lub poręczenie będzie
zobowiązany do zapłaty lub odesłanie do przepisów prawa te warunki określających, czy też
nawet w sposób lakoniczny, poprzez wskazanie, że wystawiający gwarancję lub poręczenie
zapłaci na zasadach określonych w ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być
na tyle precyzyjne, aby nie budziło wątpliwości beneficjenta gwarancji lub poręczenia, co do
możliwości zaspokojenia się z gwarancji lub poręczenia. 6. Termin wniesienia wadium – do
godz. 10:00 dnia 05.06.2017 r. 7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu,
Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie
Zamawiającego. 8. Zamawiający będzie stosował zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium
określone w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 i ust.5 pkt 1
ustawy PZp; Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art.
24 ust. 12 ustawy). Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 oraz pkt 16–20 a także art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. /art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy/ w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, z późn. zm.); Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2015r.poz.184, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu chyba, że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wykluczenie wykonawcy następuje: w przypadkach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat
od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; w
przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. ust. 1 pkt 13 lit. d, w
art. 24 ust. 1 pkt 15, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; w przypadkach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia.”
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 czerwca
2017r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4.
W ogłoszeniu jest: VII. Opis w zakresie równoważność: 1. Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń
wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie
zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji
projektowej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów
potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy
referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. Na trzy dni
przed podpisaniem umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zestawienie
oferowanych urządzeń z podaniem nazwy urządzenia oraz dołącza stosowne dokumenty
zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.
W przypadku wątpliwości Zamawiający może raz zwrócić się do oferenta o wyjaśnienia.
Oferent w terminie 3 dni składa wyjaśnienia do złożonej pod rygorem odrzucenia oferty jako
nie zgodniej z SIWZ i zatrzymania wadium. Zestawienie proponowanych urządzeń stanowi
załącznik nr 12a do SIWZ. 2. Podane urządzenia technologiczne dobrano na bazie
doświadczeń projektanta. Projektant opracowujący załączoną do SIWZ dokumentację
gwarantuje przy zainstalowaniu zaproponowanych urządzeń oraz rozwiązań prawidłową
pracę oczyszczalni ścieków. Dla dobranych urządzeń i rozwiązań dostosowano gabaryty

projektowanych pomieszczeń oraz przestrzeń na ich montaż w komorach zbiorników. 3.
Wykonawca proponując urządzenia lub rozwiązania równoważne zobowiązany będzie w
ramach realizacji umowy opracować projekt zamienny z podaniem typów proponowanych
urządzeń lub rozwiązań równoważnych, załączeniem ich kart katalogowych oraz z
wrysowaniem proponowanych urządzeń równoważnych na rysunkach technologicznych. 4.
Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego
powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę; • parametrów technologicznych
proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, • zgodność parametrów
technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi
zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz
zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, • gabarytów, kształtów i rozwiązań
konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do gabarytów
zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż w komorach zbiorników, w
tym możliwość ich montażu, demontażu i podejść do czynności obsługowych i serwisowych,
szerokości przejść dla pracowników obsługi, wielkości otworów drzwiowych, włazów
technologicznych itp., • rozwiązań materiałowych, • podejść i połączeń z instalacjami
technologicznymi, • ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałości stropów, udźwigu
urządzeń do czynności obsługowych itp., • innych informacji potwierdzających
równoważność proponowanego urządzenia lub rozwiązania. 5. W przypadku wystąpienia
niezgodności z uzyskanymi na etapie prac projektowych uzgodnieniami, uzyskanymi
decyzjami lub w przypadku konieczności zmian konstrukcyjnych obiektów budowlanych
naruszających warunki pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków Wykonawca, po
uzyskaniu opinii Projektanta o konieczności uzyskania nowego Pozwolenia na budowę ze
względu na zmiany istotne i akceptacji przez autora projektu, Wykonawca winien uzyskać
nowe pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków, co nie może wpłynąć na czas realizacji
zamówienia. Wszystkie dodatkowe prace związane z przeprojektowaniem oczyszczalni
ścieków będą ponoszone na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca dobierając inne materiały lub
urządzenia lub rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej
bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie oczyszczalni ścieków (określone
w warunkach gwarancji) jak i wymagany stopień oczyszczenia ścieków podany w
dokumentacji projektowej. 7. Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego oraz
stosowania dostaw urządzeń materiałów itp. jako prototypy, seria próbna, lub jako produkcja
jednostkowa.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert
równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w
przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie
innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji projektowej. W takiej
sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających
parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami,
gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. „Wykonawca załączy do oferty Wykaz
maszyn, urządzeń i wyposażenia jakie zamierza przyjąć do realizacji zamówienia,
sporządzony według wzoru (załącznik nr 12a), w którym zawrze niezbędne informacje
potwierdzające, że zaoferowane urządzenia i wyposażenie spełniają wymagania określone w
SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej i w STWiOR. Przy ocenie spełniania przez
zaoferowane urządzenia i wyposażenie warunków określonych w SIWZ, Zamawiający może
posługiwać się opinią biegłych. W przypadku wątpliwości Zamawiający może raz zwrócić się

do oferenta o wyjaśnienia. Oferent w terminie 3 dni składa wyjaśnienia do złożonej pod
rygorem odrzucenia oferty jako nie zgodniej. Zamawiający będzie oceniał parametry
równoważności w oparciu o dokument – tj. załącznik nr12 - Opis i wykaz wymaganych
parametrów urządzeń i materiałów równoważnych oraz na podstawie listy referencyjnej
przedłożonej przez Wykonawcę oraz załączonych przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających parametry (załącznik nr 12a). Każdy oferent obligatoryjnie przedkłada do
oferty załącznik nr 12a wraz z załącznikami (np. karty katalogowe). 2. Podane urządzenia
technologiczne dobrano na bazie doświadczeń projektanta. Projektant opracowujący
załączoną do SIWZ dokumentację gwarantuje przy zainstalowaniu zaproponowanych
urządzeń oraz rozwiązań prawidłową pracę oczyszczalni ścieków. Dla dobranych urządzeń i
rozwiązań dostosowano gabaryty projektowanych pomieszczeń oraz przestrzeń na ich montaż
w komorach zbiorników. 3. Wykonawca proponując urządzenia lub rozwiązania równoważne
zobowiązany będzie w ramach realizacji umowy opracować projekt zamienny z podaniem
typów proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, załączeniem ich kart
katalogowych oraz z wrysowaniem proponowanych urządzeń równoważnych na rysunkach
technologicznych. 4. Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub
rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę; •
parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, •
zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań
równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami
technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, • gabarytów,
kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku
do gabarytów zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż w komorach
zbiorników, w tym możliwość ich montażu, demontażu i podejść do czynności obsługowych i
serwisowych, szerokości przejść dla pracowników obsługi, wielkości otworów drzwiowych,
włazów technologicznych itp., • rozwiązań materiałowych, • podejść i połączeń z instalacjami
technologicznymi, • ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałości stropów, udźwigu
urządzeń do czynności obsługowych itp., • innych informacji potwierdzających
równoważność proponowanego urządzenia lub rozwiązania. 5. W przypadku wystąpienia
niezgodności z uzyskanymi na etapie prac projektowych uzgodnieniami, uzyskanymi
decyzjami lub w przypadku konieczności zmian konstrukcyjnych obiektów budowlanych
naruszających warunki pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków Wykonawca, po
uzyskaniu opinii Projektanta o konieczności uzyskania nowego Pozwolenia na budowę ze
względu na zmiany istotne i akceptacji przez autora projektu, Wykonawca winien uzyskać
nowe pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków, co nie może wpłynąć na czas realizacji
zamówienia. Wszystkie dodatkowe prace związane z przeprojektowaniem oczyszczalni
ścieków będą ponoszone na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca dobierając inne materiały lub
urządzenia lub rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej
bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie oczyszczalni ścieków (określone
w warunkach gwarancji) jak i wymagany stopień oczyszczenia ścieków podany w
dokumentacji projektowej. 7. Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego oraz
stosowania dostaw urządzeń materiałów itp. jako prototypy, seria próbna, lub jako produkcja
jednostkowa.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: dotyczy części I i części II Na wezwanie zamawiającego, w trakcie

badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu. 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 potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem składaniem ofert; 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 albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze
strony zamawiającego) oświadczenie zamawiajacemu 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. WYKONAWCY z POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ
6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 b), niniejszego rozdziału, składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości oraz 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 Dokument o którym mowa w
rozdz. VII. 2b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 7. 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 6 ppkt a) niniejszego rozdziału, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
dokument, o którym mowa w pkt 6a) powinien 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. Pkt 6 ppkt b) niniejszego
rozdziału stosuje się odpowiednio.
W ogłoszeniu powinno być: dotyczy części I i części II Na wezwanie zamawiającego, w
trakcie badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu. 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 potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem składaniem ofert; oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec
niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonych według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 13 do SIWZ; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 2 a), niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokument o którym mowa w rozdz.
VII. 2a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 7. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VII ust 2 a) składane są w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 8.Jeżeli
wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
i 3 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. „
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu 31.05.2017 r. godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora
pocztowego do dnia 05 czerwca 2017 roku do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego
sekretariat - pok. Nr 13 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości : -w zakresie
części 1 – 300 000,00zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych) - w zakresie części 2 – 6 000,00zł. (
słownie: sześć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu – przelew na

konto Zamawiającego – BS Parczew 278042 0006 0000 0185 2000 0060(decyduje data
wpływu na konto Zamawiającego); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158
z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem
formy pieniężnej) należy złożyć w oryginale w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Piwonia
73, 21-200 Parczew pok. Nr 13 (w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do
15:00), natomiast kserokopię przedmiotowego dokumentu należy dołączyć do oferty. 4.
Oferta, która będzie zabezpieczona inną niż wymieniona w pkt. 2 formą wadium zostanie
uznana przez Zamawiającego za nieważną. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż
pieniężna w swej treści powinno określać warunki, których zaistnienie spowoduje powstanie
po stronie wystawiającego gwarancję lub poręczenie obowiązku zapłaty. W postępowaniu o
zamówienie publiczne warunki te zostały określone przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych tj. art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 pkt 1-3 ustawy. Nie ma wymogu ścisłego cytowania
tych przepisów. Określenie warunków może nastąpić poprzez opisanie sytuacji, w których
wystawiający gwarancję lub poręczenie będzie zobowiązany do zapłaty lub odesłanie do
przepisów prawa te warunki określających, czy też nawet w sposób lakoniczny, poprzez
wskazanie, że wystawiający gwarancję lub poręczenie zapłaci na zasadach określonych w
ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być na tyle precyzyjne, aby nie budziło
wątpliwości beneficjenta gwarancji lub poręczenia, co do możliwości zaspokojenia się z
gwarancji lub poręczenia. 6. Termin wniesienia wadium – do godz. 10:00 dnia 31.05.2017 r.
7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w
oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8. Zamawiający będzie
stosował zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określone w art. 46 ustawy Prawo
zamówień publicznych. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości : -w
zakresie części 1 – 300 000,00zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych) - w zakresie części 2 – 6
000,00zł. ( słownie: sześć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu –
przelew na konto Zamawiającego – BS Parczew 27 8042 0006 0000 0185 2000 0060
(decyduje data wpływu na konto Zamawiającego); - poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach
ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w jednej z
form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej) należy złożyć w oryginale w
Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew pok. Nr 13 (w dniach od
poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00), natomiast kserokopię przedmiotowego
dokumentu należy dołączyć do oferty. 4. Oferta, która będzie zabezpieczona inną niż
wymieniona w pkt. 2 formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za nieważną. 5.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna w swej treści powinno określać warunki,
których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie wystawiającego gwarancję lub poręczenie
obowiązku zapłaty. W postępowaniu o zamówienie publiczne warunki te zostały określone
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 pkt 1-3 ustawy.
Nie ma wymogu ścisłego cytowania tych przepisów. Określenie warunków może nastąpić

poprzez opisanie sytuacji, w których wystawiający gwarancję lub poręczenie będzie
zobowiązany do zapłaty lub odesłanie do przepisów prawa te warunki określających, czy też
nawet w sposób lakoniczny, poprzez wskazanie, że wystawiający gwarancję lub poręczenie
zapłaci na zasadach określonych w ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być
na tyle precyzyjne, aby nie budziło wątpliwości beneficjenta gwarancji lub poręczenia, co do
możliwości zaspokojenia się z gwarancji lub poręczenia. 6. Termin wniesienia wadium – do
godz. 10:00 dnia 05.06.2017 r. 7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu,
Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie
Zamawiającego. 8. Zamawiający będzie stosował zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium
określone w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 i ust.5 pkt 1
ustawy PZp; Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art.
24 ust. 12 ustawy). Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 oraz pkt 16–20 a także art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. /art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy/ w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, z późn. zm.); Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2015r.poz.184, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu chyba, że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wykluczenie wykonawcy następuje: w przypadkach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat
od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; w
przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. ust. 1 pkt 13 lit. d, w
art. 24 ust. 1 pkt 15, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; w przypadkach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia.”
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 czerwca
2017r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
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