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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234723-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wilkowice: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 103-234723
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 536,8 m 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:
30/05/2018
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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
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.
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
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.
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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.
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
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 15.6.2018 r. do godz. 13:00. Szczegółowe zasady
wnoszenia wadium zawiera pkt 8 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: 04/06/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 15/06/2018
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Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 13:15
Powinno być:
Data: 15/06/2018
Czas lokalny: 13:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wilkowice z siedzibą ul. Wyzwolenia 25,
43-365 Wilkowice;
• Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kierować do Inspektora
Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowicach na adres: iod@wilkowice.pl ;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 2 - rejon D, E, F1, F2”, numer postępowania:
ZP.271.006.2018;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ar. 6 ust. 1 lit c RODO.
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* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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