
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: ECAS_n002b5vf
NO_DOC_EXT: 2018-142903
SOFTWARE VERSION: 9.9.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: magdalena.lewandowska@mpwik-wagrowiec.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 3

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Wągrowcu
7660006550
ul. Janowiecka 100
Wągrowiec
62-100
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Lewandowska
Tel.:  +48 672622661
E-mail: magdalena.lewandowska@mpwik-wagrowiec.pl 
Faks:  +48 672620126
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mpwik-wagrowiec.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu
Numer referencyjny: 1/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Umowa na roboty budowlane (Kontrakt) jest realizowana w oparciu WARUNKI KONTRAKTOWE DLA
URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót
inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Części II i III SIWZ.

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

25/09/2018
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002b5vf
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-138328
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 179-406703
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/09/2018

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: II.2.9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych
kandydatǫw - ust. 2 pkt 1
Zamiast:
1) liczba zamǫwien̨, o ktǫrych mowa w ust. 2 pkt 3) ppkt 3.1) IDW, w sposǫb następujący: za kaz̨de
kolejne zamǫwienie powyz̨ej minimalnego wymogu okres̨lonego w warunku wykonane przez Wykonawcę,
Wykonawca otrzyma 15 pkt, łącznie jednak nie więcej niz̨ 60 pkt;
Powinno być:
1) liczba zamówień, o których mowa w ust. 2 pkt 3) ppkt 3.1), w sposób następujący: za każde kolejne
zamówienie obejmujące budowę/rozbudowę/przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych,
w formule zaprojektuj i wybuduj o przepustowości średniodobowej co najmniej Qśrd=3000 m3/d powyżej
minimalnego wymogu określonego w warunku wykonane przez Wykonawcę, Wykonawca otrzyma 15 pkt,
łącznie jednak nie więcej niż 60 pkt;
Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wymagane wadia i gwarancje:
Zamiast:
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, ktǫrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
wniesienia, najpǫz̨niej przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia nalez̨ytego wykonania umowy w
wysokos̨ci 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wniesienia,
najpóźniej przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:
1) 10 % ceny brutto podanej w ofercie albo
2) co najmniej 3% ceny brutto podanej w ofercie, z zastrzeżeniem , iż pozostałe wówczas 7% ceny brutto
podanej w ofercie zostanie potrącone przez Zamawiającego przez procentowe potrącenia z każdej faktury
Wykonawcy.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: ust. 1 ppkt 1.4
Zamiast:
1.4) § 2 ust. 4 pkt 1;
Powinno być:
1.4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
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podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II. Warunek dot. zdolnos̨ci technicznej lub zawodowej, tj.:
pkt 1
Zamiast:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Wn. o dopuszcz. do udziału w
postępowaniu, a jez̨eli okres prowadzenia działalnos̨ci jest krǫtszy – w tym okresie, nalez̨ycie wykonali co
najmniej: 2 roboty budowlane obejmujące budowę/rozbudowę/przebudowę lub modernizację oczyszczalni
s̨ciekǫw komunalnych kaz̨da o przepustowos̨ci s̨redniodobowej co najmniej Qs̨rd=3000 m3/d, w tym co
najmniej 1 w formule zaprojektuj i wybuduj.
Powinno być:
1) w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, należycie wykonali co
najmniej :
Dwie roboty budowlane obejmujące budowę/rozbudowę/przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków
komunalnych , w tym co najmniej jedna w formule zaprojektuj i wybuduj o przepustowości średniodobowej co
najmniej Qśrd=3000 m3/d
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/10/2018
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


