ESENDER_LOGIN:
CUSTOMER_LOGIN:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:

ENOTICES
uo99
2021-XXXXXX
11.0.3
ENOTICES

COUNTRY:
PHONE:
E_MAIL:

EU
/
marek.szostak@katowice.lasy.gov.pl

LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:

PL
ORIG
F14
R2.0.9.S03
/

1/4

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
Adres pocztowy: Złoty Potok ul. Kościuszki 2
Miejscowość: Złoty Potok
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-253
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szostak
E-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +48 343291170
Faks: +48 343291171
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa i przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w
Leśnictwach Julianka, Stawki, Poraj i Siedlec
Numer referencyjny: S.270.9.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania prowadzonego pn. Budowa i przebudowa
przepustów na przepusty o większym świetle wraz z umocnieniem brzegów i dna rowu w Leśnictwach Julianka,
Stawki, Poraj i Siedlec
Zamówienie publiczne opisane w niniejszej SIWZ realizowane jest jako część zadania wykonywanego w
ramach projektu pn.”Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.
Planowany okres realizacji całego projektu: 2016 - 2020 r.
Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych
ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub
minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych,
powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: uo99
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-177731
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 253-638233
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/12/2020

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: II.2.5
Zamiast:
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Powinno być:
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W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia podana w formularzu oferty. W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
14.2.2. kryterium drugie (G): „Gwarancja”
W ramach kryterium „Gwarancja” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Go
G = x 100 pkt x 40 %
G max
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Gwarancja”,
G max - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych (w miesiącach)
Go – okres gwarancji oferty ocenianej (w miesiącach)
Sposób przyznawania punktów dla kryterium okres gwarancji jakości:
• Kryterium gwarancji jakości na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w
formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości.
• Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy liczonych od daty
ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą protokołu bezusterkowego odbioru
końcowego robót budowlanych.
• Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniany przy ocenie oferty to okres 72 miesiące.
• W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
• Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach tj. 60, 61,….,72 miesiące.
Jeżeli Wykonawca wpisze okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie z SIWZ co
skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące do
oceny ofert zostanie przyjęty okres 72 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.
• W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki Zamawiający uzna, że deklaruje
najkrótszy tj. 60 miesięczny okres gwarancji jakości.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w
postępowaniu określone w pkt 6.2. SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 1-2 i 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego
zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP (pkt 6.2. SIWZ),
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą:
1) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w
stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ
podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności w formie dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot. Zasady związane z przesłaniem
formularza JEDZ w formie dokumentu elektronicznego zostały opisane w punkcie 8 SIWZ.
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument
służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci należy złożyć w formie
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot.
Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP (pkt 6.2. SIWZ),
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. f) – n). Dokumenty
wymienione w pkt 7.1. lit. f) – n) w formie dokumentu elektronicznego Wykonawca będzie obowiązany złożyć w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym
przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP

