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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262532-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Złotów: Roboty budowlane
2018/S 115-262532

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 076-170198)

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

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
570231293
ul. Wodociągowa 1A
Złotów
77-400
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Cieślik
Tel.:  +48 672632525
E-mail: dyrektor@wodociagi.zlotow.pl 
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi-zlotow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie
Numer referencyjny: MZWiK/1/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych przebudową i rozbudową
oczyszczalni ścieków w Złotowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:
1) przebudowa części mechanicznej, biologicznej i częściowo gospodarki osadowej oraz infrastruktury sieci, a
także dróg wewnętrznych,
2) budowa części gospodarki osadowej wraz z instalacją biogazu i części chemicznej oczyszczalni. Gospodarka
osadami poprzez odwadnianie, higienizację i magazynowanie w celu przekazania osadów do kompostowania
lub zagospodarowania na cele rolnicze.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz określony jest w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wydanych decyzjach
administracyjnych oraz innych dokumentach, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby
przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji stanowiącej
załącznik nr 9 do SIWZ.

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

15/06/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 076-170198

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. cena oferty - waga 90 %
2. gwarancja i rękojmia na wykonane roboty - waga 10 %

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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