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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210458-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wilkowice: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 093-210458
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 074-163393)
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 2
- rejon D, E, F1, F2
Numer referencyjny: ZP.271.006.2018

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 (grawitacyjnej i tłocznej) na terenie
Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 2 - rejon D, E, F1, F2 w miejscowości
Wilkowice o łącznej długości 34 217,9 m wraz z budową 2 zbiorczych pompowni ścieków sanitarnych PS-01
„Huciska” i PS-02 „Łubinowa”, siecią wodociągową o długości 536,8m na potrzeby pompowni ścieków PS-01
„Huciska” wraz z odtworzeniem nawierzchni po kanalizacji oraz uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie
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przed zakończeniem wszystkich robót dla poszczególnych zlewni (10 sztuk) odbieranych i oddawanych
do użytkowania etapami lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o
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:
15/05/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-163393

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
Zamiast:
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują
należyte wykonanie, tj. zakończenie na podstawie protokołu odbioru końcowego lub częściowego w okresie
ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie:
a) co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na
budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej /z uwzględnieniem kosztów wykonania
przepompowni, odtworzenia nawierzchni po wykonaniu sieci kanalizacyjnej/ o wartości min 20 000 000,00 PLN
brutto,
b) budowy lub rozbudowy lub przebudowy minimum 5 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej metodą
bezwykopową /np. przewiert, przepych, przecisk/ o średnicy min. 200 mm każdy, Zamawiający dopuszcza,
aby Wykonawca wykazał wiedzę i doświadczenie w stosowaniu metody bezwykopowej /np. przewiert,
przepych,przecisk/ w ramach odrębnych zamówień [umów] na poszczególne odcinki sieci kanalizacyjnej.
c) budowy 1 pompowni ścieków o parametrach pracy co najmniej H=60 m; Q=18m3/h, wraz z wykonaniem
AKPIA pompowni.
2. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu
zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji
Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez
ograniczeń
Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadała:
a) minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń,
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy
minimum 1 robocie budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej o wartości brutto minimum 10 000 000,00 PLN, - dot. roboty budowlanej wykonanej na podstawie
odbioru końcowego lub częściowego.
3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 1 i 2 muszą być dokumenty
wymienione w pkt 6.2 SIWZ
Powinno być:
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O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują
należyte wykonanie, tj. zakończenie na podstawie protokołu odbioru końcowego lub częściowego w okresie
ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie:
a) co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na
budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej /z uwzględnieniem kosztów wykonania
przepompowni, odtworzenia nawierzchni po wykonaniu sieci kanalizacyjnej/ o wartości min 20 000 000,00 PLN
brutto,
b) budowy lub rozbudowy lub przebudowy minimum 5 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej metodą
bezwykopową /np. przewiert, przepych, przecisk/ o średnicy min. 200 mm każdy, Zamawiający dopuszcza,aby
Wykonawca wykazał wiedzę i doświadczenie w stosowaniu metody bezwykopowej /np. przewiert, przepych,
przecisk/ w ramach odrębnych zamówień [umów] na poszczególne odcinki sieci kanalizacyjnej.
3

c) budowy 1 sieciowej pompowni ścieków o wydajności co najmniej 18m /h, wraz z wykonaniem AKPIA
pompowni.
2. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu
zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji
Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez
ograniczeńWymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadała:
a) minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń,
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy
minimum 1 robocie budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej o wartości brutto minimum 10 000 000,00 PLN, - dot. roboty budowlanej wykonanej na podstawie
odbioru końcowego lub częściowego.3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa
w punkcie 1 i 2 muszą być dokumenty
wymienione w pkt 6.2 SIWZ.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował tzw.
„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający najpierw dokona
oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny
ofert, określonych w rozdz. 13 SIWZ, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wyłącznie
w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na
najwyższej pozycji rankingowej), Zamawiający dokonuje podmiotowej oceny spełniania przez niego warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj. bada oświadczenie wstępne, złożone przez
tegoż Wykonawcę w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ
wraz z ofertą, a następnie żąda od niego przedłożenia w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz
b) przesłanki fakultatywnej, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i pkt 8 ustawy Pzp.
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Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 2 muszą być
dokumenty wymienione w pkt 6.1 SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 20
%wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający udzieli w okresie 3 lat, od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości brutto do 20
% wartości zamówienia podstawowego (ok. 6,8 km), po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla
zamówienia z wolnej ręki. Zawarcie umowy poprzedzone zostanie zaproszeniem do negocjacji, a następnie
przeprowadzeniem negocjacji dot. m.in. ceny, terminu realizacji zamówienia i okresu gwarancji i rękojmi za
wady na przedmiot zamówienia (minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za
wady wynosi 5 lat). Zuwagi, iż Zamawiający przewiduje kosztorysową formę wynagrodzenia za wykonanie
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stąd w dniu negocjacji Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót opracowany przez
Zamawiającego. Rozliczenie wykonanych robót następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe ryczałtowe
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz rzeczywiście wykonany zakres robót budowlanych. Warunki
na jakich zostanie udzielone zamówienie zostały zawarte w pkt 19.4 SIWZ.
4. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych
00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 23.5.2018 r. do godz. 13:00. Szczegółowe zasady
wnoszenia wadium zawiera pkt 8 SIWZ.
Powinno być:
1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował tzw.
„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający najpierw dokona
oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny
ofert, określonych w rozdz. 13 SIWZ, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wyłącznie
w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na
najwyższej pozycji rankingowej), Zamawiający dokonuje podmiotowej oceny spełniania przez niego warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj. bada oświadczenie wstępne, złożone przez
tegoż Wykonawcę w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ
wraz z ofertą, a następnie żąda od niego przedłożenia w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz
b) przesłanki fakultatywnej, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i pkt 8 ustawy Pzp.
Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 2 muszą być
dokumenty wymienione w pkt 6.1 SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 20
%wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający udzieli w okresie 3 lat, od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych tj. budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości brutto do 20 % wartości
zamówienia podstawowego (ok. 6,8 km), po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej
ręki. Zawarcie umowy poprzedzone zostanie zaproszeniem do negocjacji, a następnie przeprowadzeniem
negocjacji dot. m.in. ceny, terminu realizacji zamówienia i okresu gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot
zamówienia (minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 5 lat). Z
uwagi, iż Zamawiający przewiduje kosztorysową formę wynagrodzenia za wykonanie zamówienia polegającego
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na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stąd w dniu negocjacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego. Rozliczenie
wykonanych robót następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe ryczałtowe zawarte w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy oraz rzeczywiście wykonany zakres robót budowlanych. Warunki na jakich zostanie
udzielone zamówienie zostały zawarte w pkt 19.4 SIWZ.
4. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych
00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 4.6.2018 r. do godz. 13:00. Szczegółowe zasady wnoszenia
wadium zawiera pkt 8 SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 13:15
Powinno być:
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 13:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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