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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75394-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Stężyca: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2017/S 041-075394

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 025-044370)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
589-201-05-87
ul. Jana III Sobieskiego 31
Stężyca
83-300
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Wysocki – Prezes Zarządu
Tel.:  +48 586846225
E-mail: gpkomunalne@stezyca.eu 
Faks:  +48 586846229
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gpkomunalne.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka,
Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca.
Numer referencyjny: ZP.271.1.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45231300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje wykonanie robót:
Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Kamienica Szlachecka, Borucino
Część 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szymbark, Potuły
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z
przepompowniami ścieków i przyłączami.
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Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz
załącznikach do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/02/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 025-044370

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
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Część 1 – jedną robotę budowlaną o wartości minimum 10 000 000 PLN brutto, w której zakres wchodziło
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 10 km oraz sieci kanalizacji sanitarnej
tłocznej o długości minimum 3 km, w tym wykonanie sieci kanalizacji metodą bezwykopową o długości
minimum2 km oraz przepompownie ścieków w ilości minimum 7 szt. oraz jedną robotę budowlaną, w której

zakres wchodziło wykonanie lub odtworzenie nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 7.000 m2.

Powinno być:
Część 1 – jedną robotę budowlaną o wartości minimum 10 000 000 PLN brutto, w której zakres wchodziło
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 5 km oraz jedną robotę budowlaną
obejmującą wykonanie sieci kanalizacji tłocznej o długości minimum 3 km wraz z przepompowniami ścieków w
ilości minimum 7 szt. oraz jedną robotę budowlaną obejmującą budowę sieci kanalizacji metodą bezwykopową
o długości minimum 2 km oraz jedną robotą budowlaną, w której zakres wchodziło wykonanie lub odtworzenie
nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 7.000 m2.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Część 2 – jedną robotę budowlaną o wartości minimum 5 000 000 PLN brutto, w której zakres wchodziło
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 5 km oraz sieci kanalizacji sanitarnej
tłocznej o długości minimum 3 km w tym wykonanie sieci kanalizacji metodą bezwykopową o długości
minimum2 km oraz przepompownie ścieków w ilości minimum 4 szt. oraz jedną robotę budowlaną, w której

zakres wchodziło wykonanie lub odtworzenie nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 5.000 m2.

Powinno być:
Część 2 – jedną robotę budowlaną o wartości minimum 5.000.000 złotych brutto, w której zakres wchodziło
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 5 km oraz jedną robotę budowlaną
obejmującą wykonanie sieci kanalizacji tłocznej o długości minimum 3 km wraz z przepompowniami ścieków
w ilości minimum 4 szt. oraz jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie sieci kanalizacji metodą
bezwykopową o długości minimum 2 km oraz jedną robotę budowlaną, w której zakres wchodziło wykonanie lub
odtworzenie nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 5.000 m2.
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Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 14/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/03/2017
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 15/03/2017
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


