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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Marszów 50A
Miejscowość: Żary
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 68-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aldona Stęplowska
E-mail: as@marszow.pl 
Tel.:  +48 683601111
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.marszow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa zestawu 2 separatorów opto-pneumatycznych
Numer referencyjny: AS.ZZO.271.6.2020

II.1.2) Główny kod CPV
42000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu 2 używanych separatorów opto-pneumatycznych do
wydzielania frakcji szkła ze stabilizatu o frakcji 10-40 mm.
Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń używanych pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań
określonych w SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 4 OPZ.
Przedmiot zamów powinien odpowiadać parametrom określonym w załączniku na 4 do niniejszej SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/04/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: marszow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-048878

mailto:as@marszow.pl
http://www.marszow.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 074-176000
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/04/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.marszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.marszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu 2 używanych separatorów opto-pneumatycznych do
wydzielania frakcji szkła ze stabilizatu o frakcji 10–40 mm.
Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń używanych pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań
określonych w SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 4 OPZ.
Przedmiot zamów powinien odpowiadać parametrom określonym w załączniku na 4 do niniejszej SIWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu 2 separatorów opto-pneumatycznych do wydzielania
frakcji szkła ze stabilizatu o frakcji 10-40 mm.
Zamawiający zastrzega, iż oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Wizja lokalna musi być przeprowadzona najpóźniej do połowy terminu na składanie ofert (czyli równa jest
terminowi zadawania pytań do SIWZ). Jeżeli Wykonawca składający ofertę nie przeprowadzi wizji lokalnej oferta
taka zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ (Wykonawca ma obowiązek złożyć takie oświadczenie w
formularzu oferty).
Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń używanych pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań
określonych w SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 4 OPZ.
Przedmiot zamów powinien odpowiadać parametrom określonym w załączniku na 4 do niniejszej SIWZ.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Opis zamówienia:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176000-2020:TEXT:PL:HTML
http://www.marszow.pl
http://www.marszow.pl
https://epuap.gov.pl/wps/myportal
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu 2 używanych separatorów opto-pneumatycznych do
wydzielania frakcji szkła ze stabilizatu o frakcji 10–40 mm.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu 2 separatorów opto-pneumatycznych do wydzielania
frakcji szkła ze stabilizatu o frakcji 10-40 mm.
Numer sekcji: II.2.12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat katalogów elektronicznych
Zamiast:
Informacje na temat katalogów elektronicznych
Powinno być:
Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia terminie max. do 51 dni od daty podpisania
umowy (dostawa i montaż). Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, co regulują
zapisy rozdziału 13 niniejszej SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN.
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy opisane w rozdziale XIV SIWZ.
Powinno być:
Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia terminie max. do 51 dni od daty podpisania
umowy (dostawa i montaż). Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, co regulują
zapisy rozdziału XIII niniejszej SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 60 000,00 PLN.
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy opisane w rozdziale XIV SIWZ.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, zrealizował co najmniej
jedną dostawę zestawu separatorów opto-pneumatycznych do wydzielania frakcji szkła ze stabilizatu o frakcji
10-40 mm wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane należycie.
Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
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Zamiast:
Informacje dodatkowe:
Powinno być:
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2
1.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
1.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.
1) 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. 2019 poz. 243 t.j.) 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. 2019 poz. 243 t.j.) 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.2019.498 t.j.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
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opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


