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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393292-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Złotów: Roboty budowlane
2018/S 173-393292

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 150-345574)

Legal Basis:
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 sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i przepompowni ścieków w Złotowie
Numer referencyjny: MZWiK/4/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót
budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przepompowni
sieciowych na terenie aglomeracji Złotów w zakresie:
— przebudowy sieci wodociągowej łącznie z przyłączami,
— przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej łącznie z przyłączami,
— przebudowy istniejących przepompowni ścieków sanitarnych.
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Realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj".

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

05/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 150-345574

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Technical and professional ability
Zamiast:
2) kierownik budowy – osoba posiadająca:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń, bądź w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
konstrukcyjno-budowlanych po uzyskaniu uprawnień;
— pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, bądź robót sanitarnych
przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej z zakresu gospodarki ściekowej, polegającej na budowie,
przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000
PLN.
Powinno być:
2) kierownik budowy – osoba posiadająca:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń, bądź w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
konstrukcyjno-budowlanych bądź robót sanitarnych po uzyskaniu uprawnień;
— pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, bądź robót sanitarnych
przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej z zakresu gospodarki ściekowej, polegającej na budowie,
przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000
PLN.
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 14/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 14/09/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 21/09/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


