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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13021-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wilkowice: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 008-013021
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 236-489025)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wilkowice
7218230900000
ul. Wyzwolenia 25
Wilkowice
43-365
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Łaciak
Tel.: +48 334990077
E-mail: tlaciak@wilkowice.pl
Faks: +48 338173043
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gwwilkowice.finn.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 3
- rejon M, N, O, P, R, S.
Numer referencyjny: ZP.271.019.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45231300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych
obszarach aglomeracji etap 3 - rejon M, N, O, P, R, S w miejscowości Bystra i Wilkowice o łącznej długości 10
856,8 m wraz z odtworzeniem nawierzchni po kanalizacji oraz uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie przed
zakończeniem wszystkich robót dla poszczególnych zlewni (M, N, O, P, R, S) odbieranych i oddawanych
do użytkowania etapami lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o
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zakończeniu budowy dla ostatniej z odbieranych zlewni, zgodnie z obowiązującym prawem, a także innych
niezbędnych dokumentów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Wzór umowy.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 236-489025

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
5. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 300 000 PLN(słownie: trzysta tysięcy złotych)
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16.1.2018r. do godz. 13:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądza,
b) Poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) Gwarancji bankowych,
d) Gwarancji ubezpieczeniowych,
e) Poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu złożenia w/w dokumentów zostały określone w SIWZ.
Powinno być:
5. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.1.2018 r. do godz. 13:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądza,
b) Poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) Gwarancji bankowych,
d) Gwarancji ubezpieczeniowych,
e) Poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu złożenia w/w dokumentów zostały określone w SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 16/01/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 26/01/2018
Czas lokalny: 13:00
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Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/01/2018
Czas lokalny: 13:15
Powinno być:
Data: 26/01/2018
Czas lokalny: 13:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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