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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
Adres pocztowy: Wysocka 57
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Hałas
E-mail: maciej.halas@ozcsa.pl 
Tel.:  +48 627358600
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ozcsa.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Wykonanie wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa 
Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”.
Numer referencyjny: 108/020/19

II.1.2) Główny kod CPV
31120000 Generatory

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wysokosprawnego bloku 
kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek 
Energetyczny” w sposób zapewniający osiągnięcie i utrzymanie do końca Okresu Gwarancji, Brzegowych 
Parametrów Technicznych oraz umożliwiający komercyjną eksploatację przedmiotu postępowania.

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

24/02/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n005dqnp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-179872
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-640204

mailto:maciej.halas@ozcsa.pl
www.ozcsa.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:640204-2020:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/12/2020

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: VI.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 6.2 SIWZ.
Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie fakultatywnych przesłanek o których 
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 pzp, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
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majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 
912, 1495 i 1655);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
1. Do oferty Wykonawca dołącza – aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie w postaci Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku 
nr 3 do SIWZ. (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób umocowanych do składania oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 7.2 SIWZ następujących dokumentów:1)informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej, 
nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: 2)odpisu z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy; 3)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;5) oświadczenia wykonawcy o przynależności 
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;6)zaświadczenia 
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właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;7) zaświadczenia 
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek. Zamawiający wymaga wadium -100.000 zł. ZNWU -5%
Pozostałe szczegóły w SIWZ.
Powinno być:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy PZP; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
określone w pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie fakultatywnych 
przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 pzp, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 
912, 1495 i 1655);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.1. Do oferty Wykonawca dołącza – aktualne na dzień 
składania ofert - oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzone 
zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 9 do SIWZ. JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, 
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób umocowanych do 
składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. W celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 7.2 SIWZ 
następujących dokumentów:1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: 
2)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;4) oświadczenia wykonawcy o braku 
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;5) 
oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu;6)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert;7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo 
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innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek. Wadium - 100.000 zł. 
ZNWU -5%Pozostałe szczegóły w SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 31/03/2021
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


