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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
Tuchola ul. Świecka 68
Tuchola
89-500
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Gramowski
Tel.:  +48 523365730
E-mail: pk@pk.tuchola.pl 
Faks:  +48 523365752
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pk.tuchola.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi
Numer referencyjny: ZP.271.2UE.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45252127

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji
pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii
i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi”.
Zamówienie obejmuje budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków o przewidywanej wielkości 35 000 RLM.

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

05/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0028te1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-093225

mailto:pk@pk.tuchola.pl
www.pk.tuchola.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 121-275195
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/06/2018

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: III.1.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo
ukończyli co najmniej jedną:
a) usługę projektową polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie budowy
lub przebudowy oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 PLN
netto, dla której wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,
b) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000
i wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto, dla której został podpisany protokół odbioru robót i
wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokument równoważny.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług projektowych i
robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy usługi te i roboty te zostały wykonane należycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) zespołem projektowym w składzie:projektant branży konstrukcyjno budowlanej, projektant branży sanitarnej,
projektant branży elektrycznej i AKPiA, zespołem wykonawczym (przedstawiciel wykonawcy, kierownik budowy,
kierownicy robót sanitarnych, elektrycznych i AKPiA, technolog oczyszczania ścieków).
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu określa SIWZ.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną :
1) usługę projektową polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie budowy
lub przebudowy oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto,
dla której wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,
2) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000
i wartości robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto, dla której został podpisany protokół odbioru robót i wydano
ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokument równoważny.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług projektowych i
robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy usługi te i roboty te zostały wykonane należycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275195-2018:TEXT:PL:HTML
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a) zespołem projektowym w składzie:projektant branży konstrukcyjno budowlanej, projektant branży sanitarnej,
projektant branży elektrycznej i AKPiA, zespołem wykonawczym (przedstawiciel wykonawcy, kierownik budowy,
kierownicy robót sanitarnych, elektrycznych i AKPiA, technolog oczyszczania ścieków).
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu określa SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


