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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 514403-N-2020
Data: 20/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
59058504100000, ul. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044
6830630 w. 45, e-mail marketing@pgk-radomsko.pl, faks 446 834 377.
Adres strony internetowej (url): www.pgk-radomsko.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i
doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na
pomocy technicznej, w szczególności doradztwa finansowego i prawnego przy realizacji co
najmniej 2 inwestycji w tym co najmniej: a.jedna z inwestycji zrealizowana została zgodnie z
Warunkami Kontraktu FIDIC lub innymi równoważnymi do FIDIC, [przez warunki kontraktowe
równoważne do FIDIC na gruncie niniejszego ogłoszenia rozumie się w szczególności warunki
powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów
Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia),
VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania)], b.jedna z inwestycji była współfinansowana z
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funduszy zewnętrznych (za wyjątkiem pożyczek, kredytów i emisji obligacji), c.każda z
inwestycji była o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto i była związana z gospodarką
odpadami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował potencjałem kadrowym w
postaci osób zapewniających wykonanie zamówienia („Personel Kluczowy”) w liczbie i o
doświadczeniu zawodowym wystarczającym do zabezpieczenia wykonania wszystkich zadań o
następujących kwalifikacjach: a)Kierownik Zespołu- (Lider) osoba legitymująca się: wykształcenie wyższe -znajomość języka polskiego, - doświadczenie zawodowe w postaci
uczestnictwa w zakresie doradztwa lub innej formy świadczenia usług pomocy technicznej
(obejmującej usługi pomocy w zakresie zagadnień finansowych) dla inwestycji zrealizowanych
według warunków kontraktowych FIDIC (lub warunków równoważnych) w okresie ostatnich 5
lat przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla co najmniej 2 obiektów przemysłowych
w wartości inwestycji co najmniej 20 000 000 PLN brutto każda. b) doradca ds. finansów i
rozliczeń - wyższe wykształcenie ekonomiczne, znajomość języka polskiego, - co najmniej 7
letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie
w zakresie planowania finansowego, tworzenia modeli finansowych, planów przepływów
finansowych, planów i analiz finansowych, - doświadczenie w zakresie zarządzania finansami co
najmniej dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych oddanych do eksploatacji o wartości co najmniej
20.000.000 brutto zł każde, współfinansowanych dotacją z Unii Europejskiej lub z innych
funduszy zewnętrznych (za wyjątkiem pożyczek, kredytów i emisji obligacji) i realizowanych w
oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne. c) doradca ds. prawa budowlanego i
prawa ochrony środowiska - wyższe wykształcenie prawnicze, znajomość języka polskiego - co
najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego, - oświadczenie
przy świadczeniu pomocy prawnej przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji budowlanych,
zrealizowanych lub będących na dzień publikacji ogłoszenia w fazie prac budowlanych, w
oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, w tym jednego realizowanego przez
podmiot publiczny o wartości co najmniej 20 000 000,00 zł brutto, polegającego na budowie, lub
rozbudowie, lub modernizacji zakładu przetwarzania odpady komunalne. Zamawiający wymaga
od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i
doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na
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pomocy technicznej, w szczególności doradztwa finansowego i prawnego przy realizacji co
najmniej 2 inwestycji w tym co najmniej: a.jedna z inwestycji zrealizowana została zgodnie z
Warunkami Kontraktu FIDIC lub innymi równoważnymi do FIDIC, [przez warunki kontraktowe
równoważne do FIDIC na gruncie niniejszego ogłoszenia rozumie się w szczególności warunki
powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów
Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia),
VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania)], b.jedna z inwestycji była współfinansowana z
funduszy zewnętrznych (za wyjątkiem pożyczek, kredytów i emisji obligacji), c.każda z
inwestycji była o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto i była związana z gospodarką
odpadami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował potencjałem kadrowym w
postaci osób zapewniających wykonanie zamówienia („Personel Kluczowy”) w liczbie i o
doświadczeniu zawodowym wystarczającym do zabezpieczenia wykonania wszystkich zadań o
następujących kwalifikacjach: a)Kierownik Zespołu- (Lider) osoba legitymująca się: wykształcenie wyższe -znajomość języka polskiego, - doświadczenie zawodowe w postaci
uczestnictwa w zakresie doradztwa lub innej formy świadczenia usług pomocy technicznej
(obejmującej usługi pomocy w zakresie zagadnień finansowych) dla inwestycji zrealizowanych
według warunków kontraktowych FIDIC (lub warunków równoważnych) w okresie ostatnich 5
lat przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla co najmniej 2 obiektów przemysłowych
w wartości inwestycji co najmniej 20 000 000 PLN brutto każda. b) doradca ds. finansów i
rozliczeń - wyższe wykształcenie ekonomiczne, znajomość języka polskiego, - co najmniej 7
letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie
w zakresie planowania finansowego, tworzenia modeli finansowych, planów przepływów
finansowych, planów i analiz finansowych, - doświadczenie w zakresie zarządzania finansami co
najmniej dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych oddanych do eksploatacji o wartości co najmniej
20.000.000 brutto zł każde, współfinansowanych dotacją z Unii Europejskiej lub z innych
funduszy zewnętrznych (za wyjątkiem pożyczek, kredytów i emisji obligacji) i realizowanych w
oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne. c) doradca ds. prawa budowlanego i
prawa ochrony środowiska - wyższe wykształcenie prawnicze, znajomość języka polskiego - co
najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego, - oświadczenie
przy świadczeniu pomocy prawnej przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji budowlanych,
zrealizowanych lub będących na dzień publikacji ogłoszenia w fazie prac budowlanych, w
oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, w tym jednego realizowanego przez
podmiot publiczny o wartości co najmniej 20 000 000,00 zł brutto, polegającego na budowie, lub
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rozbudowie, lub modernizacji zakładu przetwarzania odpady komunalne. Zamawiający wymaga
od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: 1 na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 6.10.1 IDW
(zdolność zawodowa) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie;
Dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wzór wykazu Usług
stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej IDW; 2 na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym
mowa w pkt 6.10.2 IDW (zdolność zawodowa personel) Wykaz osób wskazanych/ skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnego w treści z Załącznikiem nr 6A do IDW. Na
potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga 3 dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
wysokości 280 000 zł. 4 informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu do składania ofert w niniejszym postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa
w pkt. 3 lub 4 IDW, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o
których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp, tzn. dokumentów które w wystarczający sposób potwierdzą
spełnienie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. W przypadku
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wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty o których mowa w
pkt.1 –4 IDW składa ten Wykonawca/ Ci Wykonawcy, którzy wykazują spełnienie warunków
udziału w postępowaniu określonych w pkt 6 IDW.
W ogłoszeniu powinno być: 1 na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt
6.10.1 IDW (zdolność zawodowa) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane
należycie; Dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wzór
wykazu Usług stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej IDW; 2 na potwierdzenie spełnienia
warunku, o którym mowa w pkt 6.10.2 IDW (zdolność zawodowa personel) Wykaz osób
wskazanych/ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnego w treści z
Załącznikiem nr 6A do IDW. Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga 3 dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 280 000 zł. 4 informacji z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu do składania ofert w niniejszym
postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lub 4 IDW, Zamawiający dopuszcza
złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp, tzn.
dokumentów które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanych przez
Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt.1 –4 IDW składa ten
Wykonawca/ Ci Wykonawcy, którzy wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt 6 IDW.

5/6

27.02.2020

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-03-05, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-03-10, godzina: 12:00,
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