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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Sulęcin
ul. Lipowa 18 69-200 Sulęcin
Sulęcin
69-200
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kluszczyk
Tel.: +48 957553601
E-mail: tomasz.kluszczyk@sulecin.pl
Faks: +48 957552122
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sulecin.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie” Kontrakt 1.

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 Kontraktu pn.: „Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków w Sulęcinie” Kontrakt 1. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w
aglomeracjach”, na podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0183/16-00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-098418
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 138-282519
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/07/2017

Sekcja VII: Zmiany
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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.1.2
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
Określenie warunków: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie:
dwamiliony złotych). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
przynajmniej jeden z Wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie. Informacje
dodatkowe
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
1) Wykonawca musi wykazać udokumentowane należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w
sposób należyty i prawidłowo zrealizował (zakończył):
a) Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
co najmniej dwie roboty budowlane polegające na: budowie, rozbudowie lub przebudowie mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków tj. wykonanie kompletnych reaktorów biologicznych wraz z wyposażeniem
technologicznym z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym, o
przepustowości minimum Qd,śr = 2.000 m3/d.
2) Wykonawca wykaże się, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego
zamówienia, na stanowiskach wymienionych poniżej:
a) dla realizacji robót budowlanych
- kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne;
• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, jako kierownik budowy przy modernizacji, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków
komunalnych;
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń;
- kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne;
• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, jako kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej przy modernizacji, rozbudowie lub
przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych;
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń;
- kierownik robót branży elektrycznej i AKPiA – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne;
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• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, jako kierownik budowy branży elektrycznej i AKPiA przy modernizacji, rozbudowie lub
przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych;
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń.
- technolog oczyszczania ścieków– niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne;
• co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniącej funkcję technologa rozruchu przy realizacji,
co najmniej 2 oczyszczalni ścieków komunalnych o wartości 10 mln zł brutto każda
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy - zmiana w punkcie 9) Oświadczam/oświadczamy, że uważamy się za
związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert

