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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
z o.o. w Jarocinie
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Zaciszna 5
Miejscowość: Jarocin

Kod pocztowy: 63-200

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +49 627472948

Osoba do kontaktów: Paweł Łakomy
E-mail: pawel.lakomy@jlajarocin.pl

Faks: +49 625052948

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.jlajarocin.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa paliwa do pojazdów Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., ZGO-NOVA Sp. z o.o. oraz Zakładu
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) sukcesywną dostawę oleju napędowego - odpowiadającego wymaganiom jakościowym. Źródłem
pochodzenia oleju napędowego będzie magazyn, który jest jednocześnie składem podatkowym. Zamawiający
wymaga, aby olej napędowy, będący przedmiotem zamówienia spełniał poniższe wymagania:
a) jego parametry muszą być zgodne z normą PN-EN 590:2013-12,
b) musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 09.12.2008 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz.1441),
c) nie może zawierać komponentów pochodzących z regeneracji produktów przepracowanych,
d) nie może zawierać znaczników paliwa.
2. Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi:
1) dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.:
- do 25 000 litrów średniomiesięcznie – tj. 600 000 litrów w okresie obowiązywania umowy, tj. 2 lata;
2) dla Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie:
- do 15 000 litrów średniomiesięcznie – tj. 360 000 litrów w okresie obowiązywania umowy, tj. 2 lata;
3) dla ZGO-NOVA Sp. z o.o.:
- do 9000 litrów średniomiesięcznie tj. 216 000 litrów w okresie obowiązywania umowy, tj. 2 lata
3. Lokalizacja zbiorników:
1) Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin.
2) „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin.
3) ZGO-NOVA Sp. z o.o., Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin.
4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami
prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie,
2) do każdej dostawy paliwa, stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący
jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii wraz z
próbką paliwa
w 5 litrowym metalowym karnistrze zaplombowanym własnymi znakami Wykonawcy, list przewozowy wydany
przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny
dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny,
3) dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż w ciągu 24 godziny
od momentu załadunku cysterny na magazynie (składzie podatkowym);
4) odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie
każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego.
5. Sposób realizacji dostaw:
1) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb
Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia lecz bez odrębnego zamówienia Zamawiającego
na podstawie udostępnionego systemu bezobsługowego poboru oleju napędowego. Wykonawca decyduje o
terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiorników magazynowych przez okres obowiązywania
zawartej umowy bez ingerencji Zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną
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w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa,
w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (t.j. Dz. U. 2004 r., Nr 243, poz. 2441 ze zm.)
i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd,
którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe
mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.
3) Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliwa, poprzez przepompowanie
dostarczonego paliwa do zbiorników zlokalizowanych
u Zamawiającego.
4) Dostawy oleju mogą odbywać się tylko i wyłącznie w dni robocze w godz. 7:00-15:00.
5) Załadunek zbiorników będzie następował każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika
Zamawiającego.
6) Kierowcy (operatorzy) pojazdów Zamawiających będą mogli pobierać olej napędowy ze zbiorników 24
godziny na dobę/ 7 dni w tygodniu.
6. Zamawiający i Wykonawca ma dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego on-line 24 godziny
na dobę/ 7 dni w tygodniu.
7. Miejsce wykonania zamówienia: wydanie przez Wykonawcę oleju napędowego, stanowiącego przedmiot
zamówienia, nastąpi:
1) do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie Jarocińskich Linii Autobusowych
Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin;
2) do zbiornika, zlokalizowanego w siedzibie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie,
Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin.
3) do zbiornika ZGO-NOVA Sp. z o.o., zlokalizowanego w Jarocinie, Witaszyczki 1A 63-200 Jarocin.
8. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie
następować będzie po zakończeniu każdego tygodnia kalendarzowego na podstawie wystawionych przez
Wykonawcę, dla każdego
z Zamawiających z osobna, faktur VAT, których termin płatności wynosić będzie
co najmniej 7 dni.
9. Faktury VAT za dostarczone paliwo będą wystawiane oddzielnie dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp.
z o.o., oddzielnie dla ZGO-NOVA Sp. z o.o. i oddzielnie dla „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w
Jarocinie.
10. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie ilość oleju napędowego dostarczonego i
wlanego do zbiornika magazynowego.
11. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.
12. Zmiana cen jednostkowych oleju napędowego może nastąpić w przypadku zmiany przepisów prawnych
regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym wysokości podatku akcyzowego. Wykonawca może podnieść cenę
oleju napędowego
w przypadku podwyżki cen oleju napędowego na rynku krajowym, jednak nie więcej niż wyniesie wysokość
podwyżki. W przypadku obniżki cen oleju napędowego na rynku krajowym Wykonawca ma obowiązek
obniżyć cenę o tę wartość (obniżki ceny). Podstawą do zmiany cen będą nowe ceny przedstawione przez
Wykonawcę opracowane na podstawie cen ogłoszonych przez producenta (zmiana może dotyczyć jedynie
cen jednostkowych). Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianie cen. Wysokość
zastosowanej przez Wykonawcę marży jest stała przez cały czas obowiązywania umowy.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
09134100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
JLA/1729/2015
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_JLA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-143090 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 212-384844 z dnia: 31/10/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
26/10/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Informacje i formalności konieczne
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
I. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku
Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, iż posiada koncesję na
obrót paliwami ciekłymi, o której
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn.
zm.).
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia:

Powinno być:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
I. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku
Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, iż posiada koncesję na
obrót paliwami ciekłymi, o której
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn.
zm.).
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia:
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Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku
Zamawiający uzna ten warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca
przedłoży oświadczenie
sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ.
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku
Zamawiający uzna ten warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca
przedłoży oświadczenie
sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ.
4) znajdowania się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku
Zamawiający uzna ten warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca
przedłoży oświadczenie
sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ.
2. W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy spełniają
warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w
okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy spełniają
warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w
okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt.
5 ustawy Pzp.
4. Ocena spełnienia warunków
w postępowaniu o zamówienie
publiczne:

Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku
Zamawiający uzna ten warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca
przedłoży oświadczenie
sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ.
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku
Zamawiający uzna ten warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca
przedłoży oświadczenie
sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ.
4) znajdowania się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku
Zamawiający uzna ten warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca
przedłoży oświadczenie
sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ.
2. W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy spełniają
warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w
okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy spełniają
warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w
okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt.
5 ustawy Pzp.
4. Ocena spełnienia warunków
w postępowaniu o zamówienie
publiczne:
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Ocena spełniania warunków
Ocena spełniania warunków
wymaganych od wykonawców
wymaganych od wykonawców
zostanie dokonana wg formuły
zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o „spełnia – nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach informacje zawarte w dokumentach
wymaganych w niniejszej
wymaganych w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, z treści załączonych
zamówienia, z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie
dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, iż w/w warunki wykonawca wynikać, iż w/w warunki wykonawca
spełnia.
spełnia.
5. Wezwanie Wykonawców o
5. Wezwanie Wykonawców o
oświadczenia lub dokumenty:
oświadczenia lub dokumenty:
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
Zamawiający wezwie Wykonawców, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy
którzy
w określonym terminie nie złożyli
w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o
oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw
albo, którzy złożyli wymagane przez albo, którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i
Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w
dokumenty, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające
art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające
błędy lub, którzy złożyli wadliwe
błędy lub, którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba, że
wyznaczonym terminie, chyba, że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie
Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i
Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać
dokumenty powinny potwierdzać
i wskazać spełnianie przez
i wskazać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału
Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie
w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowane dostawy wymagań przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego, określonych przez Zamawiającego,
nie później niż w dniu, w którym
nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
upłynął termin składania ofert.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, II. Wykaz oświadczeń i dokumentów,
jakie mają dostarczyć wykonawcy
jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia
w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu warunków udziału w postępowaniu
1. W celu oceny spełniania przez
1. W celu oceny spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w
wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa
postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.
907 z późn. zm.) do oferty należy
907 z późn. zm.) do oferty należy
dołączyć:
dołączyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu
1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu warunków udziału w postępowaniu
(zał. nr 2 do SIWZ).
(zał. nr 2
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2) Dokument potwierdzający
do SIWZ).
posiadanie uprawnień do
2) Dokument potwierdzający
wykonywania określonej działalności posiadanie uprawnień do
lub czynności, jeżeli przepisy prawa wykonywania określonej działalności
nakładają obowiązek ich posiadania, lub czynności, jeżeli przepisy prawa
tj. koncesję na obrót paliwami
nakładają obowiązek ich posiadania,
ciekłymi, o której mowa w ustawie
tj. koncesję na obrót paliwami
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
ciekłymi, o której mowa w ustawie
energetyczne (Dz. U.
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn.
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89,
zm.).
poz. 625 z późn. zm.).
2. W celu wykazania braku podstaw 1.2 W sytuacji gdy Wykonawca
do wykluczenia z postępowania o
polega na wiedzy i doświadczeniu,
udzielenie zamówienia wykonawcy, osobach zdolnych do wykonania
w okolicznościach, o których mowa zamówienia, zdolnościach
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy finansowych lub ekonomicznych
złożyć następujące dokumenty
innych podmiotów na zasadach
w formie oryginału lub kserokopii
określonych w art. 26 ust. 2b
poświadczonych za zgodność z
ustawy Pzp, zobowiązany jest
oryginałem przez wykonawcę lub
udowodnić Zamawiającemu, iż
osobę upoważnioną, z zachowaniem będzie dysponował tymi zasobami
sposobu reprezentacji:
w trakcie realizacji zamówienia, w
1) Oświadczenie o braku podstaw
szczególności przedstawiając w
do wykluczenia – (załącznik nr 3 do tym celu pisemne zobowiązanie
SIWZ).
tych podmiotów do oddania do
2) Aktualny odpis z właściwego
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
rejestru lub centralnej ewidencji i
zasobów na potrzeby wykonania
informacji
zamówienia – w postaci oryginału
o działalności gospodarczej, jeżeli lub kopii poświadczonej notarialnie.
odrębne przepisy wymagają wpisu Dokument, z którego będzie wynikać
do rejestru lub ewidencji, w celu
zobowiązanie podmiotu trzeciego
wykazania braku podstaw do
powinien wyrażać w sposób wyraźny
wykluczenia
i jednoznaczny wolę udzielenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.
wykonawcy, ubiegającego się o
2 ustawy Pzp, wystawiony nie
zamówienie odpowiedniego zasobu,
wcześniej niż
czyli wskazywać jego zakres, rodzaj,
6 miesięcy przed upływem terminu czas udzielenia, a także inne istotne
składania ofert.
okoliczności, w tym wynikające
3) Aktualne zaświadczenie
ze specyfiki tego zasobu. Z treści
właściwego naczelnika urzędu
dokumentu musi jasno wynikać:
skarbowego potwierdzające, że
a) jaki jest zakres dostępnych
Wykonawca nie zalega z opłacaniem wykonawcy zasobów innego
podatków, lub zaświadczenia, że
podmiotu,
uzyskał przewidziane prawem
b) w jaki sposób zostaną
zwolnienie, odroczenie lub
wykorzystane zasoby innego
rozłożenie na raty zaległych
podmiotu przez wykonawcę przy
płatności lub wstrzymanie w całości wykonywaniu zamówienia,
wykonania decyzji właściwego
c) jakiego charakteru stosunki
organu – wystawione nie wcześniej będą łączyły wykonawcę z innym
niż 3 miesiące przed upływem
podmiotem,
terminu składania ofert.
d) w jakim okresie inny podmiot
4) Aktualne zaświadczenie
będzie brał udział przy wykonywaniu
właściwego oddziału Zakładu
zamówienia.
Ubezpieczeń Społecznych lub
1.3 W sytuacji gdy Wykonawca
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
wykazując spełnianie powyższego
Społecznego potwierdzającego, że warunku, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych
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Wykonawca nie zalega z opłacaniem w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
składek na ubezpieczenia zdrowotne Zamawiający żąda od Wykonawcy
i społeczne, lub potwierdzenia,
przedstawienia w odniesieniu do tych
że uzyskał przewidziane prawem
podmiotów oświadczenia o braku
zwolnienie, odroczenie lub
podstaw
rozłożenie na raty zaległych
do wykluczenia z postępowania na
płatności lub wstrzymanie w całości podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
wykonania decyzji właściwego
– załącznik nr 3 do SIWZ.
organu – wystawione nie wcześniej 1.4 Podmiot, który zobowiązał się do
niż 3 miesiące przed upływem
udostępnienia zasobów, odpowiada
terminu składania ofert.
solidarnie z Wykonawcą za szkodę
5) Aktualna informacja z Krajowego Zamawiającego powstałą wskutek
Rejestru Karnego w zakresie
nieudostępnienia tych zasobów,
określonym
chyba że za nieudostępnienie
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
zasobów nie ponosi winy.
wystawiona nie wcześniej niż 6
2. W celu wykazania braku podstaw
miesięcy przed upływem terminu
do wykluczenia z postępowania o
składania ofert.
udzielenie zamówienia wykonawcy,
6) Aktualna informacja z Krajowego w okolicznościach, o których mowa
Rejestru Karnego w zakresie
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
złożyć następujące dokumenty
ustawy, wystawiona nie wcześniej niżw formie oryginału lub kserokopii
6 miesięcy przed upływem terminu poświadczonych za zgodność z
składania ofert.
oryginałem przez wykonawcę lub
7) Aktualna informacja z Krajowego osobę upoważnioną, z zachowaniem
Rejestru Karnego w zakresie
sposobu reprezentacji:
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 1) Oświadczenie o braku podstaw
11 ustawy, wystawiona nie wcześniej do wykluczenia – (załącznik nr 3 do
niż 6 miesięcy przed upływem
SIWZ).
terminu składania ofert.
2) Aktualny odpis z właściwego
2.1 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy rejestru lub centralnej ewidencji i
mającego siedzibę na terytorium
informacji
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o o działalności gospodarczej, jeżeli
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 odrębne przepisy wymagają wpisu
– 8,
do rejestru lub ewidencji, w celu
10 i 11 ustawy, mają miejsce
wykazania braku podstaw do
zamieszkania poza terytorium
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
Rzeczypospolitej Polskiej,
1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie
Wykonawca składa w odniesieniu
wcześniej niż
do nich zaświadczenie
6 miesięcy przed upływem terminu
właściwego organu sądowego
składania ofert.
albo administracyjnego miejsca
3) Aktualne zaświadczenie
zamieszkania, dotyczące
właściwego naczelnika urzędu
niekaralności tych osób w zakresie skarbowego potwierdzające, że
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
– 8, 10 i 11 ustawy, wystawione
podatków, lub zaświadczenia, że
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed uzyskał przewidziane prawem
upływem terminu składania ofert,
zwolnienie, odroczenie lub
z tym, że w przypadku gdy w
rozłożenie na raty zaległych
miejscu zamieszkania tych osób
płatności lub wstrzymanie w całości
nie wydaje się takich zaświadczeń wykonania decyzji właściwego
– zastępuje się je dokumentem
organu – wystawione nie wcześniej
zawierającym oświadczenie
niż 3 miesiące przed upływem
złożone przed właściwym organem terminu składania ofert.
sądowym, administracyjnym albo
4) Aktualne zaświadczenie
organem samorządu zawodowego właściwego oddziału Zakładu
lub gospodarczego miejsca
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zamieszkania tych osób lub przed
Ubezpieczeń Społecznych lub
notariuszem.
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę Społecznego potwierdzającego, że
lub miejsce zamieszkania poza
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składek na ubezpieczenia zdrowotne
zamiast dokumentów, o których
i społeczne, lub potwierdzenia,
mowa w pkt 2 ppkt
że uzyskał przewidziane prawem
2-4) i ppkt. 6) składa dokument lub zwolnienie, odroczenie lub
dokumenty wystawione w kraju,
rozłożenie na raty zaległych
w którym ma siedzibę lub miejsce
płatności lub wstrzymanie w całości
zamieszkania, potwierdzające
wykonania decyzji właściwego
odpowiednio, że:
organu – wystawione nie wcześniej
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie niż 3 miesiące przed upływem
ogłoszono upadłości (dokument
terminu składania ofert.
wystawiony nie wcześniej niż 6
5) Aktualna informacja z Krajowego
miesięcy przed upływem terminu
Rejestru Karnego w zakresie
składania ofert).
określonym
b) nie zalega z uiszczaniem
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
podatków, opłat, składek na
wystawiona nie wcześniej niż 6
ubezpieczenie społeczne i
miesięcy przed upływem terminu
zdrowotne albo że uzyskał
składania ofert.
przewidziane prawem zwolnienie,
6) Aktualna informacja z Krajowego
odroczenie lub rozłożenie na raty
Rejestru Karnego w zakresie
zaległych płatności lub wstrzymanie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
w całości wykonania decyzji
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
właściwego organu (dokument
6 miesięcy przed upływem terminu
wystawiony nie wcześniej niż 3
składania ofert.
miesiące przed upływem terminu
7) Aktualna informacja z Krajowego
składania ofert),
Rejestru Karnego w zakresie
c) nie orzeczono wobec niego
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i
zakazu ubiegania się o zamówienie 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej
(dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
terminu składania ofert).
2.1 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
2.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę mającego siedzibę na terytorium
lub miejsce zamieszkania poza
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5
zamiast dokumentów, o których
– 8,
mowa w pkt 2
10 i 11 ustawy, mają miejsce
ppkt 5 i 7) składa zaświadczenie
zamieszkania poza terytorium
właściwego organu sądowego
Rzeczypospolitej Polskiej,
lub administracyjnego miejsca
Wykonawca składa w odniesieniu
zamieszkania albo zamieszkania
do nich zaświadczenie
osoby, której dokumenty dotyczą, w właściwego organu sądowego
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 albo administracyjnego miejsca
pkt. 4 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp
zamieszkania, dotyczące
2.4 Jeżeli w kraju miejsca
niekaralności tych osób w zakresie
zamieszkania osoby lub w kraju, w określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5
którym wykonawca ma siedzibę lub – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione
miejsce zamieszkania nie wydaje
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
się dokumentów, o których mowa w upływem terminu składania ofert,
pkt. 2, zastępuje się je dokumentem z tym, że w przypadku gdy w
zawierającym oświadczenie,
miejscu zamieszkania tych osób
w którym określa się także osoby
nie wydaje się takich zaświadczeń
uprawnione do reprezentacji
– zastępuje się je dokumentem
wykonawcy, złożone przed
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

10 / 14

właściwym organem sądowym,
sądowym, administracyjnym albo
administracyjnym albo organem
organem samorządu zawodowego
samorządu zawodowego lub
lub gospodarczego miejsca
gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania tych osób lub przed
miejsca zamieszkania osoby lub
notariuszem.
kraju, w którym wykonawca ma
2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania poza
lub przed notariuszem.
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2.5 W przypadku wątpliwości co
zamiast dokumentów, o których
do treści dokumentu złożonego
mowa w pkt 2 ppkt
przez wykonawcę mającego
2-4) i ppkt. 6) składa dokument lub
siedzibę lub miejsce zamieszkania dokumenty wystawione w kraju,
poza terytorium Rzeczypospolitej
w którym ma siedzibę lub miejsce
Polskiej, Zamawiający może
zamieszkania, potwierdzające
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio, że:
odpowiednio kraju miejsca
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
zamieszkania osoby lub kraju, w
ogłoszono upadłości (dokument
którym wykonawca ma siedzibę lub wystawiony nie wcześniej niż 6
miejsce zamieszkania, z wnioskiem miesięcy przed upływem terminu
o udzielenie niezbędnych informacji składania ofert).
dotyczących przedłożonego
b) nie zalega z uiszczaniem
dokumentu.
podatków, opłat, składek na
3. W celu wykazania spełniania
ubezpieczenie społeczne i
warunku udziału w postępowaniu
zdrowotne albo że uzyskał
dotyczącego braku podstaw do
przewidziane prawem zwolnienie,
wykluczenia z postępowania o
odroczenie lub rozłożenie na raty
udzielnie zamówienia wykonawcy w zaległych płatności lub wstrzymanie
okolicznościach, o których mowa w w całości wykonania decyzji
art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, wraz właściwego organu (dokument
z ofertą należy złożyć:
wystawiony nie wcześniej niż 3
3.1 W przypadku przynależności
miesiące przed upływem terminu
do grupy kapitałowej w rozumieniu składania ofert),
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
c) nie orzeczono wobec niego
ochronie konkurencji i konsumentów zakazu ubiegania się o zamówienie
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
(dokument wystawiony nie wcześniej
zm.), Wykonawca winien złożyć
niż 6 miesięcy przed upływem
wraz z ofertą – zgodnie z treścią
terminu składania ofert).
art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – listę
2.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
podmiotów należących do tej samej lub miejsce zamieszkania poza
grupy kapitałowej, o której mowa
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp,
zamiast dokumentów, o których
zgodnie
mowa w pkt 2
z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. ppkt 5 i 7) składa zaświadczenie
3.2 W przypadku braku
właściwego organu sądowego
przynależności do grupy kapitałowej lub administracyjnego miejsca
w rozumieniu ustawy z dnia 16
zamieszkania albo zamieszkania
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji osoby, której dokumenty dotyczą, w
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. zakresie określonym w art. 24 ust. 1
331, z późn. zm.), Wykonawca
pkt. 4 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp
składa informację o tym, że nie
2.4 Jeżeli w kraju miejsca
należy do grupy kapitałowej, której zamieszkania osoby lub w kraju,
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy w którym wykonawca ma siedzibę
Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr lub miejsce zamieszkania nie
5 do SIWZ.
wydaje się dokumentów, o których
3.3 Zamawiający zwraca się
mowa w pkt. 2, zastępuje się
do wykonawcy o udzielenie w
je dokumentem zawierającym
określonym terminie wyjaśnień
oświadczenie, w którym określa
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dotyczących powiązań, o
się także osoby uprawnione
których mowa w art. 24 ust.
do reprezentacji wykonawcy,
2 pkt 5, istniejących między
złożone przed właściwym organem
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, sądowym, administracyjnym albo
czy zachodzą przesłanki wykluczenia organem samorządu zawodowego
wykonawcy.
lub gospodarczego odpowiednio
3.4 Zamawiający, oceniając
kraju miejsca zamieszkania osoby
wyjaśnienia, bierze pod uwagę
lub kraju, w którym wykonawca ma
obiektywne czynniki,
siedzibę lub miejsce zamieszkania
w szczególności wpływ powiązań,
lub przed notariuszem.
o których mowa w art. 24 ust.
2.5 W przypadku wątpliwości co
2 pkt 5, istniejących między
do treści dokumentu złożonego
przedsiębiorcami, na ich zachowania przez wykonawcę mającego
w postępowaniu oraz przestrzeganie siedzibę lub miejsce zamieszkania
zasady uczciwej konkurencji.
poza terytorium Rzeczypospolitej
3.5 Zamawiający wyklucza
Polskiej, Zamawiający może
z postępowania o udzielenie
zwrócić się do właściwych organów
zamówienia wykonawcę, który nie odpowiednio kraju miejsca
złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, zamieszkania osoby lub kraju, w
który nie złożył listy, o której mowa w którym wykonawca ma siedzibę lub
art. 26 ust. 2d.
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
3.6 Z postępowania o udzielenie
o udzielenie niezbędnych informacji
zamówienia wyklucza wykonawców, dotyczących przedłożonego
którzy należąc do tej samej grupy
dokumentu.
kapitałowej, w rozumieniu ustawy
3. W celu wykazania spełniania
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie warunku udziału w postępowaniu
konkurencji i konsumentów (Dz. U. dotyczącego braku podstaw do
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli wykluczenia z postępowania o
odrębne oferty, chyba że wykażą, że udzielnie zamówienia wykonawcy w
istniejące między nimi powiązania
okolicznościach, o których mowa w
nie prowadzą do zachwiania
art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, wraz
uczciwej konkurencji pomiędzy
z ofertą należy złożyć:
wykonawcami w postępowaniu o
3.1 W przypadku przynależności
udzielenie zamówienia.
do grupy kapitałowej w rozumieniu
3.7 Oświadczenie składa każdy z
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
Wykonawców wspólnie ubiegających ochronie konkurencji i konsumentów
się
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
o udzielenie zamówienia.
zm.), Wykonawca winien złożyć
4. W przypadku oferty składanej
wraz z ofertą – zgodnie z treścią
przez wykonawców wspólnie
art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – listę
ubiegających się
podmiotów należących do tej samej
o udzielenie zamówienia
grupy kapitałowej, o której mowa
publicznego, dokumenty:
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp,
1) potwierdzające spełnianie
zgodnie
warunków udziału w postępowaniu, z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
o których mowa w art. 22 ust. 1
3.2 W przypadku braku
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
przynależności do grupy kapitałowej
składa co najmniej jeden z tych
w rozumieniu ustawy z dnia 16
wykonawców albo wszyscy ci
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
wykonawcy wspólnie,
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
2) potwierdzające, że wykonawca nie 331, z późn. zm.), Wykonawca
podlega wykluczeniu składa każdy składa informację o tym, że nie
z wykonawców oddzielnie.
należy do grupy kapitałowej, której
5. Brak jakiegokolwiek z wyżej
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
wymienionych dokumentów
Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr
spowoduje wykluczenie wykonawcy 5 do SIWZ.
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z postępowania lub odrzucenie oferty 3.3 Zamawiający zwraca się
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy do wykonawcy o udzielenie w
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
określonym terminie wyjaśnień
zamówień publicznych.
dotyczących powiązań, o
6. Wymienione powyżej dokumenty których mowa w art. 24 ust.
należy przedstawić w formie
2 pkt 5, istniejących między
oryginałów albo kserokopii.
przedsiębiorcami, w celu ustalenia,
Dokumenty złożone w formie
czy zachodzą przesłanki wykluczenia
kserokopii muszą być poświadczone wykonawcy.
„za zgodność” z oryginałem
3.4 Zamawiający, oceniając
przez Wykonawcę na każdej
wyjaśnienia, bierze pod uwagę
stronie, natomiast pełnomocnictwo obiektywne czynniki,
bezwzględnie winno być w
w szczególności wpływ powiązań,
formie oryginału lub notarialnie
o których mowa w art. 24 ust.
poświadczonej kserokopii.
2 pkt 5, istniejących między
przedsiębiorcami, na ich zachowania
w postępowaniu oraz przestrzeganie
zasady uczciwej konkurencji.
3.5 Zamawiający wyklucza
z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcę, który nie
złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę,
który nie złożył listy, o której mowa w
art. 26 ust. 2d.
3.6 Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza wykonawców,
którzy należąc do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli
odrębne oferty, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3.7 Oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających
się
o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku oferty składanej
przez wykonawców wspólnie
ubiegających się
o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty:
1) potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
składa co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci
wykonawcy wspólnie,
2) potwierdzające, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu składa każdy
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z wykonawców oddzielnie.
5. Brak jakiegokolwiek z wyżej
wymienionych dokumentów
spowoduje wykluczenie wykonawcy
z postępowania lub odrzucenie oferty
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
6. Wymienione powyżej dokumenty
należy przedstawić w formie
oryginałów albo kserokopii.
Dokumenty złożone w formie
kserokopii muszą być poświadczone
„za zgodność” z oryginałem
przez Wykonawcę na każdej
stronie, natomiast pełnomocnictwo
bezwzględnie winno być w
formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kserokopii.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-146185
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