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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255825-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Złotów: Roboty budowlane
2018/S 112-255825

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 Sp. 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.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170198-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:dyrektor@wodociagi.zlotow.pl
www.wodociagi-zlotow.pl


Dz.U./S S112
14/06/2018
255825-2018-PL

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 4

14/06/2018 S112
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 4

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:

11/06/2018

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: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa, Wykaz i krótki opis
kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
— dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 15 000 000 PLN
(słownie: piętnaście milionów złotych),
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć
milionów złotych) w postaci opłaconej polisy.
Powinno być:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
— dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 15 000 000 PLN
(słownie: piętnaście milionów złotych),
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć
milionów złotych) w postaci opłaconej polisy.
Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
— opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną co najmniej 10 000 000 PLN (dziesięć milionów zł),
— informacja z banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
— wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 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
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obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór
wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ),
— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
Numer sekcji: III.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Obiektywne zasady i kryteria udziału
Zamiast:
Powinno być:
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w przypadku
zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4
ustawy Pzp.
Zamawiający wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w przypadku zaistnienia
przesłanek określonych w 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia:
— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy,
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy (dotyczącej
podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, a w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne,
— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami albo zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności,
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— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz.716).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/06/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 27/06/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


