Zapytanie Ofertowe nr KR-3/2017
Wysogotowo, dnia 27 czerwca 2017 r.
Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr KR-3/2017 z dnia 12 czerwca 2017 na „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o
długości 8677,0 m zlokalizowanego na terenie Gminy Krośniewice.”
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający (DUON Dystrybucja S.A.) Nawiązując do Zapytania ofertowego nr KR-3/2017 dotyczącego
zamówienia pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 8677,0 m zlokalizowanego na terenie
Gminy Krośniewice.” dokonuje w dniu 27 czerwca 2017 r. zmiany treści Zapytania w ten sposób, że:
1. dotychczasowe brzmienie pkt 8.3. Zapytania
„8.3. Otwarcie ofert będzie miało charakter jawny. Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności,
których oferty będą otwierane.”
zastępuje następującym brzmieniem:
„8.3. Otwarcie ofert będzie miało charakter jawny. Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi.”
2. Dotychczasowe brzmienie pkt. 19.1.
„19.1. Dostarczenie przez wykonawcę oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie przez
tę osobę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową a
także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. z
2016 r., poz. 290 z późn. zm.) – w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o
ustanowieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.”
zastępuje następującym brzmieniem:
„19.1. Dostarczenie przez wykonawcę oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie przez
tę osobę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową a
także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. z
2016 r., poz. 290 z późn. zm.) – w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o
ustanowieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, lecz nie wcześniej niż w tym dniu.”
3. dotychczasowe brzmienie pkt 22.2. Zapytania
„22.2. W przypadku gdy w Zapytaniu lub załącznikach do niego zawarte są opisy zawierające odniesienia do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji
technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.”
zastępuje następującym brzmieniem:
„22.2. W przypadku gdy w Zapytaniu lub załącznikach do niego zawarte są opisy zawierające odniesienia do

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji
technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym przez rozwiązania równoważne
należy rozumieć rozwiązania o parametrach określonych jak w pkt. 11 załącznika nr 1 do Zapytania.”
4. W pkt. 23.1. po lit g dodaje się lit h w brzmieniu:
„h. w razie zaistnienia potrzeby dostosowania treści umowy w sprawie zamówienia do treści zawartej przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności w celu zapewnienia kwalifikowalności
wydatków ponoszonych przez Zamawiającego na podstawie lub w związku z umową w sprawie zamówienia;
w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu
będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia, ustalić inne
terminy realizacji przedmiotu zamówienia, przyjąć odmienne zasady udzielania przez Zamawiającego
zaliczek i prowadzenia rozliczeń z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do
dostosowania treści umowy w sprawie zamówienia do treści zawartej przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie projektu;”
5. Dotychczasowe brzmienie pkt. 25.1.a
„a. posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi i
posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonych prac lub czynności;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 29.1 lit. d
Zapytania.”
zastępuje następującym brzmieniem:
„a. posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi i
posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonych prac lub czynności;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 29.1 lit. c
Zapytania.”
6. dotychczasowe brzmienie pkt 27.1. Zapytania
„27.1. Wykonawca powinien zaoferować:
całkowitą cenę RYCZAŁTOWĄ brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia uwzględniającą podatek
VAT („Cena oferty”).”
zastępuje następującym brzmieniem:
„27.1 Wykonawca powinien zaoferować:
całkowitą cenę RYCZAŁTOWĄ za wykonanie całego przedmiotu zamówienia („Cena oferty”) wraz
z podatkiem VAT.”

7. dotychczasowe brzmienie pkt 27.5. Zapytania
„27.5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania po stronie Zamawiającego
obowiązku podatkowego wynikającego z przepisów dotyczących podatku od towarów i usług związanego z
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający doliczy do Ceny oferty wartość podatku od
towarów i usług, który miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany
do powiadomienia Zamawiającego w ofercie o zajściu takiej okoliczności.”
zastępuje następującym brzmieniem:
„27.5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania po stronie Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.”
8. Po pkt 38 dodaje się pkt 39 w brzmieniu:
„39.Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego
39.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 25.1 lit. a-d Zapytania polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
39.2. Wykonawca musi w przypadku, o którym mowa w pkt 39.1 powyżej udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
39.3. W odniesieniu do warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
39.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu oświadczenie tego podmiotu o przyjęciu
odpowiedzialności w zakresie określonym w zdaniu poprzednim.
39.5. W stosunku do podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia wskazane w pkt 26.1 lit.
a -e Zapytania.
39.6. Wykonawca, który polega na zasobach innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu powinien przedłożyć wraz z ofertą - poza dokumentami i oświadczeniami
wskazanymi w pkt 29.1 lit a-n Zapytania:
a. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia ze wskazaniem:

−

zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tego podmiotu;

−

sposobu wykorzystania zasobów tego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;

−

zakresu i okresu udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

−

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;

b. pisemne oświadczenie tego podmiotu o braku względem niego podstawy do wykluczenia, o której
mowa w pkt 26.1 lit. a Zapytania;
c. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dotyczący tego
podmiotu, w celu potwierdzenia braku względem tego podmiotu podstawy wykluczenia, o której
mowa w pkt 26.1 lit. b Zapytania.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów wymienionych w lit. c powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju siedziby lub miejscu zamieszkania wykonawcy nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je oświadczeniem wykonawcy ze wskazaniem osoby lub
osób uprawnionych do jego reprezentacji złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
39.7. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 39.6 lit. a i b powinny być złożone w oryginale. Dokumenty
wymienione w pkt 39.6 lit. c powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez wykonawcę
za zgodność z oryginałem. Wymienione tam oświadczenia powinny być sporządzone i podpisane przez
podmiot, którego dotyczą.”
9. W załączniku nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia - wzór, dotychczasowe brzmienie lit. a
„a. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu, w szczególności dysponuje
lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia narzędziami, urządzeniami i maszynami koniecznymi
do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia;”
zastępuje następującym brzmieniem:
„a. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu,
w szczególności, jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub

czynności, dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.”
10. W załączniku nr 9 do Zapytania – Wykaz osób skreśla się kolumnę „Wykształcenie”.

11. Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 06.07.2017 r., przy czym termin ten upływa z końcem
wskazanego dnia. W konsekwencji:
a) pkt 5.1 Zapytania otrzymuje następujące brzmienie:
„5.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: 06.07.2017 r., przy czym termin ten upływa wraz
z końcem ostatniego dnia.”
b) pkt 8.1 Zapytania otrzymuje następujące brzmienie:
„8.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Serdecznej 8 w Wysogotowie, pokój 101.”
c) pkt 28.7 Zapytania otrzymuje następujące brzmienie:
„28.7. Oferta musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez usunięcia
tego opakowania. Opakowanie musi być zaadresowane na Zamawiającego oraz opatrzone informacją o
nadawcy (firma / nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy, jego adres), a także zawierać opis:
„Oferta na wykonanie zamówienia na:
„Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 8677,0 m zlokalizowanego na terenie Gminy
Krośniewice.”
Numer postępowania: KR-3/2017
Nie otwierać przed godz. 12.00 w dniu 07.07.2017 r.”
Pozostałe postanowienia Zapytania pozostają bez zmian.
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