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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 31

Miejscowość:  Stężyca Kod pocztowy:  83-322 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Spółka z o.o.

Tel.: +48 586846225

Osoba do kontaktów:  Weronika Ciachowska

E-mail:  gpkomunalne@stezyca.eu Faks:  +48 586846229

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://gpkomunalne.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stężyca - Delowo

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych: rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie
przepływu ciągłego. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane wg projektu (tj. 3 reaktory
biologiczne), natomiast wyposażenie technologiczne należy wykonać dla wydajności Qdśr=2x595m3/d=1190
m3/d, Qdmax=2x740 m3/d = 1480 m3/d, tj. dwa ciągi technologiczne.
Zakres obowiązuje w szczególności:
1.1. Zagospodarowanie placu budowy i oznaczenie budowy tablicami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.2. Roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu obiektów. Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia
obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, Wykonawca zobowiązany jest do sprowadzenia prawidłowości
wytyczeń i zgłoszenia Inspektorowi nadzoru wszelkich błędów, niejasności i odstępstw przed rozpoczęciem
robót.
1.3. Roboty ziemne, roboty budowlane związane z budową obiektów oczyszczalni wraz z instalacjami i
infrastrukturą techniczną,
1.4. Roboty wykończeniowe oraz dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, urządzeń, układów i
podzespołów, wyposażenia laboratoryjnego,
1.5. Wykonanie sterowania – dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania, monitoringu i wizualizacji
procesów zachodzących na oczyszczalni,
1.6. Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu,
1.7. Przeprowadzenie prób i pełnego rozruchu technologicznego, przeprowadzenie szkoleń, wyłączenie i
likwidacja istniejącej oczyszczalni,
1.8. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej,
1.9. Osiągnięcie efektu ekologicznego – parametrów techniczno-technologicznych określonych w projekcie,
potwierdzonych odpowiednimi wynikami.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45252127  
Dodatkowe przedmioty 45111200  
 45111291  
 45210000  
 45400000  
 45300000  
 45231000  
 45231100  
 45231110  
 45232410  
 45232423  
 45232424  
 45247270  
 45262300  
 45310000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP.271.3.2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nciachwe
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-123380   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 183-322258  z dnia:  24/09/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
19/09/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów

Zamiast:
Wykonawca ma obowiązek wykazać,
że wykonał co najmniej: dwie
roboty budowlane polegającą na
budowie, rozbudowie, odbudowie,
przebudowie, lub modernizacji
mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków o wartości
łącznie z podatkiem VAT co najmniej
7 000 000 PLN(słownie: siedem
milionów złotych) każda.

Powinno być:
Wykonawca ma obowiązek wykazać,
że wykonał co najmniej: dwie
roboty budowlane polegającą
na budowie, rozbudowie,
odbudowie, przebudowie, lub
modernizacji mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków
wraz z montażem wyposażenia
technologicznego i rozruchem
technologicznym o wartości łącznie
z podatkiem VAT co najmniej 7 000
000 PLN (słownie: siedem milionów
złotych) każda.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego 2.5.
W przypadku Wykonawców, którzy
wspólnie ubiegają się o zamówienie
należy złożyć:

Zamiast:

— oryginał pełnomocnictwa lub
notarialnie potwierdzoną kopię (w
przypadku, gdy upełnomocnienie
osoby(lub osób) działającej w
imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie
wynika z treści umowy zawartej
pomiędzy Wykonawcami wspólnie
ubiegających się o zamówienie, w
ofercie składa się w/w umowę),
— każdy Wykonawca, spośród
Wykonawców wspólnie ubiegających

Powinno być:

— oryginał pełnomocnictwa lub
notarialnie potwierdzoną kopię (w
przypadku, gdy upełnomocnienie
osoby(lub osób) działającej w
imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie
wynika z treści umowy zawartej
pomiędzy Wykonawcami wspólnie
ubiegających się o zamówienie, w
ofercie składa się w/w umowę),
— każdy Wykonawca, spośród
Wykonawców wspólnie ubiegających
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się o udzielenie zamówienia, składa
dokumenty, które Zamawiający
określił w pkt. 6.1.1. i 6.1.2 SIWZ.
W zakresie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których
mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu
Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie składają dokumenty
w taki sposób, aby przy ich ocenie
wspólnie spełniali w/w warunki.
Oświadczenie złożone przez
Pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia jest
równoznaczne ze złożeniem
oświadczenia przez wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.

się o udzielenie zamówienia, składa
dokumenty, które Zamawiający
określił w pkt. 6.1 SIWZ. W
zakresie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których
mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu
Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie składają dokumenty
w taki sposób, aby przy ich ocenie
wspólnie spełniali w/w warunki.
Oświadczenie złożone przez
Pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia jest
równoznaczne ze złożeniem
oświadczenia przez wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
08/10/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
13/10/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
08/10/2014   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
13/10/2014   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-128631
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