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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
Adres pocztowy: ul. M. Golisza 10
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424
Kod pocztowy: 71-682
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Skotnicka
E-mail: zwik@zwik.szczecin.pl 
Tel.:  +48 914426244
Faks:  +48 914221258
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.szczecin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
MODERNIZACJA O.Ś.K. ZDROJE” – ETAP II

II.1.2) Główny kod CPV
45252127

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
I. Przedmiotem zamówienia jest:
„Modernizacja O.Ś.K. ZDROJE”.
Kod CPV:
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
II. Zakres zamówienia
Niniejszym zamówieniem objęte są roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Komunalnych ZDROJE, polegające na przebudowie lub rozbudowie
istniejących, bądź budowie nowych obiektów oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów.

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

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:zwik@zwik.szczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zwik_szcz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-040359
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 061-146470
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/03/2020

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: a) wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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 obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej
Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dokumenty
należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty
wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: — Zamawiający uzna, że Wykonawca
posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli
Wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną,
polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000
m3/d, o część mechaniczną, biologiczną oraz proces przeróbki osadów o wartości robót nie mniejszej niż 15
000 000,00 PLN netto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z
Wykonawców w całości: b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
I. kierownik budowy, II. kierownik robót sanitarnych, III. kierownik robót elektrycznych, IV. inżynier automatyk, V.
inżynier technolog. Zamawiający nie dopuszcza łączenie stanowisk: kierownika robót elektrycznych i inżyniera
automatyka. Z powodu limitu znaków więcej informacji można znaleźć w dokumentacji przetargowej – SIWZ W
przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający
przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146470-2020:TEXT:PL:HTML
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udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli
przed wszczęciem postępowania.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: a) wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich siedmiu 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 obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej
Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dokumenty
należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty
wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: — Zamawiający uzna, że Wykonawca
posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli
Wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną,
polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000
m3/d, o część mechaniczną, biologiczną oraz proces przeróbki osadów o wartości robót nie mniejszej niż 15
000 000,00 PLN netto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z
Wykonawców w całości: b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
I. kierownik budowy, II. kierownik robót sanitarnych, III. kierownik robót elektrycznych, IV. inżynier automatyk, V.
inżynier technolog. Zamawiający nie dopuszcza łączenie stanowisk: kierownika robót elektrycznych i inżyniera
automatyka. Z powodu limitu znaków więcej informacji można znaleźć w dokumentacji przetargowej – SIWZ W
przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający
przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli
przed wszczęciem postępowania.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
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Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 11/05/2020
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 13:10
Powinno być:
Data: 11/05/2020
Czas lokalny: 13:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


