
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 233834-2014 z dnia 2014-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski 

1. Przedmiotem zamówienia są:roboty budowlane w ramach projektu pn. /Rozbudowa i modernizacja 

Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. ul. Małyszyńska 180 -Etap IIIB/, polegające na 

modernizacji hali przyjęć odpadów... 

Termin składania ofert: 2014-08-01 

 

Numer ogłoszenia: 237176 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 233834 - 2014 data 11.07.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. 

lubuskie, tel. 095 7225385 w. 36, fax. 095 7225385. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5). 

 W ogłoszeniu jest: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 

minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100). ii. posiadać opłaconą polisę,  

a w przypadku jej braku - inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. Suma gwarantowana polisy powinna wynosić minimum 1.000.000,00 zł (milion 

złotych 00/100), wraz z opłaconą składką. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie 

się kończył przed terminem zakończenia umowy, wykonawca na 14 dni przed upływem tego 

terminu ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku Wykonawców 

wspólnie składających oferty (konsorcjum) Zamawiający uzna warunek posiadania polisy OC za 

spełniony w przypadku sumowania kwoty ubezpieczenia od każdego z konsorcjantów. 

Zamawiający uzna również za prawidłowe złożenie polisy OC tylko przez jednego  

z konsorcjantów, pod warunkiem spełnienia przez polisę warunków opisanych w SIWZ. Jeżeli 

wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymaga się przedłożenia 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=233834&rok=2014-07-11


informacji, o której mowa w rozdziale X pkt. 10.1.1. d) ii) dotyczącej tych podmiotów. Ocena 

spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu  

o dołączone do oferty dokumenty. Z treści dostarczonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełni.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że i.) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 

minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100). ii.) posiadać opłaconą polisę,  

a w przypadku jej braku - inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. Suma gwarantowana polisy powinna wynosić minimum 1.000.000,00 zł (milion 

złotych 00/100), wraz z opłaconą składką. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie 

się kończył przed terminem zakończenia umowy, wykonawca na 14 dni przed upływem tego 

terminu ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku Wykonawców 

wspólnie składających oferty (konsorcjum) Zamawiający uzna warunek posiadania polisy OC za 

spełniony w przypadku sumowania kwoty ubezpieczenia od każdego z konsorcjantów. 

Zamawiający uzna również za prawidłowe złożenie polisy OC tylko przez jednego  

z konsorcjantów, pod warunkiem spełnienia przez polisę warunków opisanych w SIWZ. Ocena 

spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu  

o dołączone do oferty dokumenty. Z treści dostarczonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełni.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2). 

 W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; - aktualny 

odpis 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - aktualne zaświadczenie 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 



składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania 

warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział  

w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.. 

 W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia; - aktualny odpis 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. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - 

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 



upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;. 

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

 W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu należy przedłożyć: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończone; - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień; - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - 

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych 

podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument 

potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;. 

 W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu należy przedłożyć: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  



w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończone; - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień; - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - 

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych 

podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego 

podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - 

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia;. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca 

będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 



wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: - pisemnego zobowiązania tych podmiotów 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia lub inne dokumenty określające: a) zakres dostępnych Wykonawcy 

zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez 

Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę 

z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 

Zgodnie z art. 36b. ust 2: Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 9. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz robót 

budowlanych lub dowody potwierdzające czy roboty budowlane zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane,  

o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.. 

 
 


