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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302997-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Międzyrzecz: Pojazdy silnikowe
2022/S 107-302997

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 091-251737)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
Adres pocztowy: Święty Wojciech 46
Miejscowość: Międzyrzecz
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Fiedler
E-mail: oczyszczalnia@mpwik.org 
Tel.:  +48 957427623
Faks:  +48 957427624
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.org

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

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa sprzętu specjalistycznego do ciśnieniowego płukania i odsysania szlamu z sieci kanalizacyjnej z 
technologią odzysku wody”
Numer referencyjny: 37/ZP6/DEOŚ/POIIŚ/2022

II.1.2) Główny kod CPV
34100000 Pojazdy silnikowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego do ciśnieniowego płukania i odsysania 
szlamu z sieci kanalizacyjnej z technologią odzysku wody.

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

01/06/2022
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 091-251737

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.4
Zamiast:
O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) i 7)-10) ustawy Pzp, z 
zachowaniem przepisów art. 110 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają określone poniżej przez Zamawiającego w niniejszym 
rozdziale warunki udziału w postępowaniu. Szczegóły zostały zawarte w Rozdziale IV i V SWZ.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) i 7)-10) ustawy Pzp, z 
zachowaniem przepisów art. 110 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem 2022/576 oraz spełniają określone poniżej przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale 
warunki udziału w postępowaniu.
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Okres w dniach: 365
Powinno być:
Termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023r. i obejmuje termin dostawy przedmiotu zamówienia wraz z 
przeprowadzeniem szkolenia użytkowego.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 10/09/2022
Powinno być:
Data: 17/09/2022
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Na potwierdzenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, Wykonawca dołącza do oferty 
oświadczenie własne w poniższym zakresie, tj. że Wykonawca nie jest:
1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 
% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 
50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w 
Rosji,
oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności Wykonawca polega, 
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych 
kategorii podmiotów. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ. W przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.
Zgodnie z art. 119 ustawy Pzp, Zamawiający bada, czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Zatem w świetle dyspozycji art. 119 
ustawy Pzp, Zamawiający zbada (poza przesłankami wynikającymi z ustawy Pzp), czy podmiot udostępniający 
zasoby nie podlega wykluczeniu na innej podstawie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W celu potwierdzenia zgodności oferowanego pojazdu z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w 
OPZ Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) szkic proponowanego pojazdu oraz
2) bilans wagowy przy każdej pozycji ustawienia tłoka i napełnieniu zbiornika w tych pozycjach w minimum 
trzech różnych konfiguracjach.
W celu potwierdzenia zgodności oferowanego pojazdu z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi 
w OPZ Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą bilansu wagowego przy każdej pozycji 
ustawienia tłoka i napełnieniu zbiornika w tych pozycjach w minimum trzech różnych konfiguracjach.
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