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I. II. VI. VII.

Polska-Dębica: Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

2018/S 248-574617

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 238-544687)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

ul. Kos. Racław. 35

Dębica

39-200

Polska

Osoba do kontaktów: Jerzy Sieradzki

Tel.: +48 146705171

E-mail: e-zamowienia@wodociagi.debickie.pl

Faks: +48 146779427

Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wodociagi.debickie.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy

II.1.2) Główny kod CPV

45232421

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Część 1 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy – roboty budowlane.

Roboty budowlane na oczyszczalni ścieków w Dębicy (oczyszczalnia o

parametrach: RLM 101 500, obecny średni dobowy przepływ ścieków Qdśr=21

000 m /d, projektowany średni dobowy przepływ Qdśr=14 000 m /d,

maksymalny dobowy przepływ Qdmax = 24 150 m /d), polegające na budowie

nowych obiektów oraz przebudowie i remoncie istniejących: modernizacja węzła

mechanicznego oczyszczania ścieków, modernizacja węzła biologicznego

oczyszczania ścieków, modernizacja węzła gospodarki osadowej i pozostałe

roboty towarzyszące.

Część 2 – Modernizacja oczyszczalni ścieków – zakup i dostawa ładowarki
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

teleskopowej osadu.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/12/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 238-544687

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: Zdolność techniczna i

kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność Wykonawcy: Dla Części 1:

Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu, nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej:

— 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych

polegających na budowie(w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7.7.1994 r.

Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm, zwanej

dalej „ustawą Prawo budowlane”) lub przebudowie(w rozumieniu art. 3 pkt. 7a

ustawy Prawo budowlane) oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej

niż Qdśr=9 000 m /d, liczbie RLM min. 50 000 i wartości równej lub

przekraczającej kwotę 5 000 000 PLN netto,

oraz co najmniej

— 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych

polegających na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane)lub

przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 7a ustawy Prawo budowlane)oczyszczalni

ścieków w zakresie węzłów biologicznych z reaktorami przepływowymi o

przepustowości nie mniejszej niż Qdśr=9 000 m /d, liczbie RLM min. 50 000.

Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt

budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość technologiczno-

użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo

Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub Pozwolenie na Użytkowanie.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność Wykonawcy: Dla Części 1:

Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu, nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej:

— 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych

polegających na budowie(w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7.7.1994 r.

Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm, zwanej

dalej „ustawą Prawo budowlane”) lub przebudowie(w rozumieniu art. 3 pkt. 7a

ustawy Prawo budowlane) oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej

niż Qdśr=9 000 m /d, liczbie RLM min. 50 000 i wartości równej lub

przekraczającej kwotę 5 000 000 PLN netto,

oraz co najmniej

— 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych
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polegających na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane)lub

przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 7a ustawy Prawo budowlane)oczyszczalni

ścieków w zakresie węzłów biologicznych z reaktorami przepływowymi o

przepustowości nie mniejszej niż Qdśr=9 000 m /d, liczbie RLM min. 50 000.

Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt

budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość technologiczno-

użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo

Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub Pozwolenie na Użytkowanie.
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Pozostałe zapisy bez zmian.
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