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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144140-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Dębno: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
2018/S 065-144140
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 040-086607)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Droga Zielona 1
Dębno
74-400
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Lebiecki
Tel.: +48 957356251
E-mail: t.lebiecki@kompletinwest.pl
Faks: +48 957356252
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwikdebno.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie.
Numer referencyjny: POIS/3/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45252127

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków
w Dębnie w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w
Dębnie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 040-086607
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Ekspertów / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość urządzeń i materiałów / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Armatura jednego producenta / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 5
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Ekspertów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość urządzeń i materiałów / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Armatura jednego producenta / Waga: 5
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 26
Powinno być:
Okres w miesiącach: 29
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
A. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie pełnobranżowe dokumentacje
projektowe budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w technologii.
Powinno być:
A. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 pełnobranżowe dokumentacje
projektowe budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w technologii MBR.
Numer sekcji: II.1.3
Część nr: Punkt C.
Zamiast:
6. jedną osobą na stanowisko Projektanta branży drogowej (Ekspert nr 6), która posiada: uprawnienia do
projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta robót drogowej, w tym przy realizacji
co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni
ścieków komunalnych.
Powinno być:
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6. 1 osobą na stanowisko Projektanta branży drogowej (Ekspert nr 6), która posiada: uprawnienia do
projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta robót drogowej, w tym przy realizacji
co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków
komunalnych.
7. 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy (Ekspert nr 7), która posiada:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót konstrukcyjnych, w tym co najmniej, dwóch robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę lub
modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, o wartości nie mniejszej jak 15 000 000,00 PLN brutto każda
w tym jedna w technologii MBR
8. 1 osobą na stanowisko Kierownika Robót w zakresie robót sanitarnych (Ekspert nr 8), która posiada:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, co
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych,
w tym przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację
oczyszczalni ścieków komunalnych, o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN każda w tym jedna w
technologii MBR
9. 1 osobą na stanowisko Kierownika Robót w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych (Ekspert
nr 9), która posiada:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych, w tym przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych
obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, o wartości nie
mniejszej jak 15 000 000,00 PLN brutto każda w tym 1 w technologii MBR
10. 1 osobą na stanowisko Kierownika Robót drogowych (Ekspert nr 10), która posiada:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
uprawniające do kierowania robotami drogowymi, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika robót drogowych, w tym przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż
1 000 000,00 PLN brutto.
11. 1 osobą na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń (Ekspert nr 11), która posiada:
doświadczenie zawodowe w rozliczeniu przynajmniej dwóch zakończonych inwestycji o wartości nie mniejszej
niż 15 000 000,00 PLN brutto każda;
12. 1 osobą na stanowisko Technologa (Ekspert nr 12), która posiada:
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniącej funkcję technologa rozruchu przy realizacji co
najmniej 2 oczyszczalni ścieków komunalnych o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto każda w
tym 1 w technologii MBR.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
04/04/2018
S65
http://ted.europa.eu/TED

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

3/4

Dz.U./S S65
04/04/2018
144140-2018-PL

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

4/4

Zamiast:
Data: 06/04/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 16/04/2018
Czas lokalny: 10:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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