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Data: 12/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zarzecze, Krajowy numer identyfikacyjny 65090054200000, ul. Długa  7, 37-205  Zarzecze,

woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6401529 w. 34, e-mail ugzarzecze@post.pl, faks

166 401 579.

Adres strony internetowej (url): www.gminazarzecze.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli posiada

wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: co najmniej jedno zamówienie polegające

na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robót budowlanych lub instalacyjnych w formule

„zaprojektuj-wybuduj”, polegających na budowie/ przebudowie/ rozbudowie stacji uzdatniania

wody o wartości minimum 2.000.000 zł.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli

posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: 1. w
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okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: co najmniej jedno zamówienie polegające

na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robót budowlanych lub instalacyjnych w formule

„zaprojektuj-wybuduj”, polegających na budowie/ przebudowie/ rozbudowie stacji

uzdatniania wody o wartości minimum 2.000.000 zł. 2. Dysponuje osobami do realizacji

zamówienia minimum: Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: 2.1. Jednego kierownika budowy

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjno–inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami

instalacyjno–inżynieryjnymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Osoby przewidziane do

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane

uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt.2, ust.7, art. 12a lub uprawnienia

uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo

budowlane z 1994 r. 2.2. Jednym projektantem z uprawnieniami branży konstrukcyjno-

budowlanej - posiadający następujące kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub uprawnienia budowlane, wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi

niniejszego zamówienia lub uprawnienia uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawa z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) w zakresie

odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia, 2.3. Jednym projektantem z

uprawnieniami branży elektrycznej - posiadający następujące kwalifikacje zawodowe -

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej 2.4. Jednym

projektantem z uprawnieniami branży sanitarnej - posiadający następujące kwalifikacje

zawodowe - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2
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W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-27, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-03, godzina: 11:00,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 2.2

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający wykluczy z postępowania

Wykonawcę 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. z 2020 r., poz. 814)

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. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). Wykluczenie wykonawcy następuje: 1) w

przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 p.z.p., gdy osoba, o

której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1

pkt 13 lit. a-c p.z.p., 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, 2) w przypadkach, o których mowa: a) w art. 24 ust. 1

pkt 13 lit. d i pkt 14 p.z.p., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za

przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d p.z.p., b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p.,

- 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, 3) w przypadkach, o których mowa w

art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy p.z.p., jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1

pkt 21 p.z.p., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz

ubiegania się o zamówienia publiczne, 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt

22 p.z.p., jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/4da79ede-ab1a-4d02-8ede-604...

3 z 4 2020-08-26, 12:46



publiczne. 3.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13

i 14 oraz 16-20 p.z.p. lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 p.z.p., 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.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp. 3.2. W przypadkach, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 pzp., przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający

zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje

w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 3.3. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1

pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.

1076) 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. 3.4. Zamawiający

może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
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