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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 561-10-00-463
Adres pocztowy: Tuchola ul. Świecka 68
Miejscowość: Tuchola
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 89-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Gramowski
E-mail: pk@pk.tuchola.pl 
Tel.:  +48 523365730
Faks:  +48 523365752
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: PK.Tuchola.ZP.271.3UE.2020

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 na dwa zadania :
Zadanie pierwsze : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi – zakres robót technologicznych
( bez robót, które są wyszczególnione w PFU Tom II str. 71 – 80.
Zadanie drugie : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi – zakres robót ogólnobudowlanych i
termomodernizacyjnych,
uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych
( zadanie pierwsze ) wraz z dostawą urządzeń technologii i innych dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi”.
Zamówienie obejmuje budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków o przewidywanej wielkości 35 000 RLM.
Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tucholi, przy ul. Świeckiej 96a.
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest PFU wraz z załącznikami.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/02/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0028te1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-019698
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 031-071528
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/02/2020

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: III.1.3
Zamiast:
a) Doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej 1:
— usługę projektową polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt wstępny
(koncepcja), projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie wszystkich wymaganych branż wraz z
kosztorysami inwestorskimi) 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, przy czym wartość wykonanych prac projektowych wynosiła co najmniej 400 000 PLN netto, zaś
wartość kosztorysowa robót budowlanych w ramach zaprojektowanej inwestycji wynosiła nie mnie niż 15 000
000 PLN netto,
— 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
lub
— w ramach jednej umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” wykonali zadanie polegające na zaprojektowaniu
i wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o RLM powyżej
15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto, dla której wydane zostało pozwolenie na
budowę oraz został podpisany protokół końcowego odbioru robót i wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na
użytkowanie lub dokument równoważny.
Powinno być:
a) Doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej 1:
— usługę projektową polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt wstępny
(koncepcja), projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie wszystkich wymaganych branż wraz z
kosztorysami inwestorskimi) na wykonanie budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15
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000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto, dla której wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu
na budowę, przy czym wartość wykonanych prac projektowych wynosiła co najmniej 400 000 PLN netto, zaś
wartość kosztorysowa robót budowlanych w ramach zaprojektowanej inwestycji wynosiła nie mnie niż 15 000
000 PLN netto,
— 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
lub
— w ramach jednej umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” wykonali zadanie polegające na zaprojektowaniu
i wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o RLM powyżej
15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto, dla której wydane zostało pozwolenie na
budowę oraz został podpisany protokół końcowego odbioru robót i wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na
użytkowanie lub dokument równoważny.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W SIWZ rozdział VI zmieniono na :
Termin realizacji zamówienia:
1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – dla zadania pierwszego :
1) do 6 miesięcy od podpisania umowy - opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) do 7 miesięcy od podpisania umowy - opracowanie branżowych projektów wykonawczych oraz uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) wykonanie robót budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – do 31.03.2022 r.
2. Zaprojektowanie robót budowlanych – dla zadania drugiego :
4) do 3 miesięcy od podpisania umowy - opracowanie projektu budowlanego ( projektu budowlano –
wykonawczego ) i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
( lub zgłoszenie robót budowalnych ),
5) do 4 miesięcy od podpisania umowy - opracowanie branżowych projektów wykonawczych i uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowę ( lub brak zastrzeżeń dla robót nie wymagających wydania pozwolenia na budowę ).


