
 

 

AS.ZZO.271.6.2020 – 895       Marszów, dnia  16.04.2020 r.  

 

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA NR 1 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego dla zadania: Dostawa zestawu 2 separatorów opto-pneumatycznych, 

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: AS.ZZO.271.6.2020 

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 4a. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.2019 r., 1843 t.j.) informuje, że dokonuje zmiany treści ogłoszenia  w związku 

z pojawieniem się błędów w ogłoszeniu o zamówieniu: 

 

1. Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia w sekcji I pkt. I.3), nadając mu treść jak poniżej: 

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 

 

2. Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia w sekcji II pkt. II.1.4), nadając mu treść jak poniżej: 

Krótki opis: 

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. 
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3. Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia w sekcji II pkt. II.2.4), nadając mu treść jak poniżej: 

Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu 2 separatorów opto-pneumatycznych 

do wydzielania frakcji szkła ze stabilizatu o frakcji 10-40 mm.  

 

4. Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia w sekcji II pkt. II.2.12), nadając mu treść jak poniżej: 

Informacje na temat katalogów elektronicznych 

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny 

 

5. Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia w sekcji II pkt. II.2.14), nadając mu treść jak poniżej: 

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.  

 

6. Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia w sekcji III pkt. III.1.3), nadając mu treść jak poniżej: 

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. 

 

7. Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia w sekcji VI pkt. VI.3), nadając mu treść jak poniżej: 

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 
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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, 
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z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

Zamawiający niniejszym publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

Pozostałe zapisy dokumentacji przetargowej pozostają bez zmian. 

 

Z up. Prezesa Zarządu 
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