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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
Adres pocztowy: ul. M. Golisza 10
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-682
Państwo: Polska
E-mail: zwik@zwik.szczecin.pl
Tel.: +48 914426244
Faks: +48 914221258
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.szczecin.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz czyszczenie osadnika wód popłucznych w ZPW
„Pomorzany” w podziale na pakiety
Numer referencyjny: 14/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienie jest gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz
czyszczenie osadnika wód popłucznych w ZPW „Pomorzany” w podziale na pakiety

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zwik_szcz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-044504
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 063-167091
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/03/2022
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 108 i
109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Uwaga! na podstawie art. 393 ust. 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia
sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h
ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym
przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy. 2. Dokumenty
wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem
Platformy: 1)formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ 2)odpis lub informacja
zKrajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru3)pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 4)
Podmiotowe środki dowodowe: oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 3.Dokumenty wymagane przez zamawiającego,
które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy: 1)Oświadczenie na formularzu
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 2)Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie,
że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt 2 SWZ a)dokument
potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj.
— dokumenty zgodnie z sekcją III ogłoszenia 3)Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w Rozdziale V pkt 1 SWZ a)informacja z
Krajowego Rejestru Karnego b)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej c)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej d)oświadczenie wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu 4.Wykonawcy zagraniczni: zgodnie z Rozdziałem VI pkt 4 SWZ. 5.
Szczegółowy wykaz dok., które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w rozdz. VI
SWZ. 6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/
zwik_szczecin 7. Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 8. Na podstawie art. 139
ust. 2 ustawy wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy (JEDZ). 9. Zamawiający wezwie do złożenia JEDZ wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona. 10. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie
oświadczenia, wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomienia i informacje przekazywane są poprzez ich
złożenie na platformie „Open Nexus” pod adresem https://platformazakupowa.pl/ 11.Ofertę i oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 12. Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca w części IV JEDZ – Kryteria kwalifikacji wypełnił
tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV
JEDZ. 13. Termin związania ofertą wynosi: 90 dni. 14. Z powodu limitu znaków więcej informacji o postępowaniu
i warunkach udziału w postępowaniu można znaleźć w SWZ.
Powinno być:
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1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę na podst. art. 108 i
109 ust. 1 pkt 4) ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczegól. rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochr. bez. narod. i art. 5k rozp. Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014r. Uwaga! na podstawie
art. 393 ust. 4 w postęp. o udzielenie zamówienia
sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h
ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym
przepisie została skazana za przestęp. wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy. 2. Dokumenty
wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem
Platformy: 1)formularz oferty wraz z oświad. dot. przesłanek wyklucz. z art. 7 ust. 1 i art. 5k, o których mowa
powyżej, wedł. wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SWZ 2)odpis lub informacja z KRS,
CEiDG lub innego
właściwego rejestru3)pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 4)
Podmiotowe środki dowodowe: oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 3.Dokumenty wymagane przez zamawiającego,
które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy: 1)Oświadczenie na formularzu
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 2)Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie,
że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt 2 SWZ a)dokument
potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj.
— dokumenty zgodnie z sekcją III ogłoszenia 3)Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w Rozdziale V pkt 1 SWZ a)informacja z
Krajowego Rejestru Karnego b)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej c)odpis lub informacja z KRS lub
z CEIDG d)oświadczenie wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu 4.Wykonawcy zagraniczni: zgodnie z Rozdziałem VI pkt 4 SWZ. 5.
Szczegółowy wykaz dok., które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w rozdz. VI
SWZ. 6. Wykonawca składa ofertę za pośr. Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/
zwik_szczecin 7. Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 8. Na podstawie art. 139
ust. 2 ustawy wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy (JEDZ). 9. Zamawiający wezwie do złożenia JEDZ wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona. 10. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie
oświadczenia, wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomienia i informacje przekazywane są poprzez ich
złożenie na platformie „Open Nexus” pod adresem https://platformazakupowa.pl/ 11.Ofertę i oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 12. Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca w części IV JEDZ – Kryteria kwalifikacji wypełnił
tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV
JEDZ. 13. Termin związania ofertą wynosi: 90 dni. 14. Z powodu limit. znaków więcej informacji o postęp.
i warunkach udziału w postępowaniu można znaleźć w SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
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Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 11:45
Powinno być:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 11:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

