Częstochowa, dn. 19 marca 2021 r.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3
ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019) o udzielenie zamówienie publicznego na realizację zadania pn.: Pełnienie
funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji zadania „Budowa i przebudowa
infrastruktury pompowej na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.
w Częstochowie.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11
września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.) Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie zawiadamia o dokonaniu zmiany specyfikacji warunków zamówienia dla zadania pn.:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji zadania „Budowa
i przebudowa infrastruktury pompowej na terenie Oczyszczalni Ścieków
„WARTA” S.A. w Częstochowie.
Numer ogłoszenia 2021/BZP00017176/01.

Zakres modyfikacji jest następujący
1. W dziale VIII po pkt 1 dodaje się pkt 1a oraz pkt 1b o następującej treści:
„1a. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, o których mowa w pkt 1, jeżeli
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami,
w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
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nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
1b. Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający ocenia, czy podjęte przez
Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 1a, są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy.
Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 1a, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza
Wykonawcę.”.

2. W dziale XVII pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 22.04.2021 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.
3. W dziale XVIII pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 24.03.2021 r. do godziny
09:00.”.
4. W dziale XVIII pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2021 r. o godzinie 10:00.”
5. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 – Oświadczenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, nadając mu
treść określoną jak w Załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji.
6. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 6 – Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp.
Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian i są
wiążące.
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Załącznik nr 1
do Modyfikacji SWZ
z dnia 19 marca 2021r.
stanowiący:
Załącznik nr 2 do SWZ
3/IP/2021

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAMAWIAJĄCY:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WARTA” S.A.,
ul. Srebrna 172/188,
42-202 Częstochowa.
WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na potrzeby postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji zadania „Budowa
i przebudowa infrastruktury pompowej na terenie Oczyszczalni Ścieków
„WARTA” S.A. w Częstochowie” :
1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego dla ww. zadania.
2. Posiadam(y) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
3. Posiadam(y) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej
wykonanie niniejszego zamówienia.
5. Posiadam(y) niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonania
niniejszego zamówienia.
6. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp.
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7. Podlegam wykluczeniu z tytułu spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 108 ust.
1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, tj. ……………………. (wskazać konkretny
przepis)
Jednocześnie składam(y) następujące wyjaśnienia:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ponadto załączam(y) do oferty następujące dowody potwierdzające podjęcie
odpowiednich środków naprawczych celem wykazania rzetelności, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności mojego/naszego czynu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
[Uwaga: 1) w przypadku nie podlegania wykluczeniu z przesłanki, której mowa
w art. 108 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Wykonawca nie wypełnia pkt 7 niniejszego
Oświadczenia;
2) w przypadku podlegania wykluczeniu z przesłanki, o której mowa w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Wykonawca wypełnia pkt 7
niniejszego formularza, należy wtedy skreślić pkt 6 niniejszego formularza.]

…………………………………………….
podpis zaufany / podpis osobisty /
kwalifikowany podpis elektroniczny
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)
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Załącznik nr 2
do Modyfikacji SWZ
z dnia 19 marca 2021r.
stanowiący:
Załącznik nr 6 do SWZ
3/IP/2021
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE
ART. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 USTAWY PZP

ZAMAWIAJĄCY:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WARTA” S.A.,
ul. Srebrna 172/188,
42-202 Częstochowa.
WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………..………
Adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji zadania „Budowa
i przebudowa infrastruktury pompowej na terenie Oczyszczalni Ścieków
„WARTA” S.A. w Częstochowie”
1) oświadczam, że nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp, tzn.:
a) nie naruszyłem/naruszyliśmy obowiązku dotyczących płatności podatków, opłat
lub
składek
na
ubezpieczenie
społeczne
lub
zdrowotne
/
naruszyłem/naruszyliśmy obowiązek dotyczący płatności podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyłączeniem przypadku,
o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), jednakże przed upływem
terminu składania ofert dokonałem/dokonaliśmy płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarłem/zawarliśmy wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
b) nie otwarto wobec mnie/nas likwidacji, nie ogłoszono wobec mnie/nas upadłości,
moimi/naszymi
aktywami
nie
zarządza
likwidator
lub
sąd,
nie
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zawarłem/zawarliśmy układu z wierzycielami, moja/nasza działalność
gospodarcza nie jest zawieszona albo nie znajduję/znajdujemy się w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;
c) nie naruszyłem/naruszyliśmy w sposób podważający moją/naszą uczciwość,
poważnie obowiązków zawodowych, w szczególności poprzez zamierzone
działanie lub rażące niedbalstwo, które skutkowało niewykonaniem bądź
nienależytym wykonaniem zamówienia;
d) nie doszło do sytuacji, gdy z przyczyn leżących po mojej/naszej stronie,
w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonałem/wykonaliśmy lub nienależycie
wykonał/wykonaliśmy
albo
długotrwale
nienależycie
wykonywałem/wykonywaliśmy istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło
do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
[Uwaga: W pkt 1 lit. „a” należy wybrać jedną z dwóch opcji treści oświadczenia
właściwego dla Wykonawcy; niewłaściwe skreślić]

……………………………………………………………..
podpis zaufany / podpis osobisty / kwalifikowany podpis elektroniczny
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)
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2) oświadczam, że podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109
ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp, tj. ………………………………….. (wpisać właściwy
przepis z wymienionych).
Jednocześnie składam następujące wyjaśnienia:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ponadto załączam do oferty następujące dowody potwierdzające podjęcie
odpowiednich środków naprawczych celem wykazania rzetelności, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności mojego/naszego czynu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..
podpis zaufany / podpis osobisty / kwalifikowany podpis elektroniczny
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)

[UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tylko jeden z dwóch ww.
punktów. Pkt 1) wypełniony zostaje wyłącznie poprzez złożenie podpisu. Pkt 2
wypełniony jest poprzez złożenie podpisu oraz wpisanie wymaganych
informacji].
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