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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170228-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomża: Roboty budowlane
2018/S 076-170228

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 065-145494)

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zjazd 23
Łomża
18-400
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Duda
Tel.:  +48 862166277
E-mail: sekretariat@mpwik.lomza.pl 
Faks:  +48 862162813
Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpwik.lomza.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Łomży

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 dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Łomży” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z przepisami prawa
obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332
z późn. zm.).
I część - Zadanie A: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży:
1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni - etap I
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2. Modernizacja systemu cieplnego oczyszczalni.
II część - Zadanie B: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Łomży:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej – zadanie zrealizowano
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Szmaragdowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
3. Przebudowa nieszczelnych sieci wodociągowych w ul. Polowej – zadanie zrealizowano

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

16/04/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 065-145494

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
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał
(zakończył):
(1) warunek dla zadania A: co najmniej dwa zadania obejmujące budowę, rozbudowę lub modernizację
oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd nie mniejszej niż 10 000 m3/d i wartości robót nie mniejszej niż
30 000 000 PLN brutto każde, przy czym co najmniej jedno z tych zadań obejmowało budowę, rozbudowę lub
modernizację wydzielonej zamkniętej komory fermentacji osadów ściekowych.
(2) warunek dla zadania B: co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę, przebudowę, rozbudowę lub
modernizację kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej zrealizowane w trybie projektuj i buduj o wartości 100
000,00 zł brutto.Uwaga! Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej
Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu
odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa
Przejęcia).Uwaga! Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy, Zamawiający zastrzega, że warunek dla zadania A opisany
w pkt 9 lit D ppkt c. poz (1), jak i warunek dla zadania B opisany w pkt 9 lit. D ppkt c poz. (2) nie podlega
sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
jeden z Wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony,
jeżeli wszyscy Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie
nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).Uwaga! Wartości podane w dokumentach w walucie
innej niż złoty polski, Wykonawca przeliczy na zł według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym UE. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich
kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem
odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona.
Wymagania zgodnie z dokumentami zamówienia.
Powinno być:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał
(zakończył):
(1) warunek dla zadania A: co najmniej 2 zadania obejmujące budowę, rozbudowę lub modernizację

oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd nie mniejszej niż 10 000 m3/d i wartości robót nie mniejszej niż
30 000 000 PLN brutto każde, przy czym co najmniej 1 z tych zadań obejmowało budowę, rozbudowę lub
modernizację wydzielonej zamkniętej komory fermentacji osadów ściekowych.
(2) warunek dla zadania B: co najmniej 1 zadanie obejmujące budowę, przebudowę, rozbudowę lub
modernizację kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej zrealizowane w trybie projektuj i buduj o wartości 100
000,00 PLN brutto.
Uwaga. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa
Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Uwaga. Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy, Zamawiający zastrzega, że warunek dla zadania A opisany w pkt 9
lit D ppkt c. poz (1), jak i warunek dla zadania B opisany w pkt 9 lit. D ppkt c poz. (2) nie podlega sumowaniu.
Oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z
Wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli
wszyscy Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie
wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).
Uwaga. Wartości podane w dokumentach w walucie innej niż złoty polski, Wykonawca przeliczy na PLN według
średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. W przypadku, gdy w dniu
publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej
dacie średni kurs NBP.
— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem
odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona.
Wymagania zgodnie z dokumentami zamówienia.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


