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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Ścinawa
Rynek 17
Ścinawa
59-330
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Głowacz
Tel.: +48 767400245
E-mail: aglowacz@scinawa.pl
Faks: +48 767400201
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową
hydroforni na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa
Numer referencyjny: JRP.271.5.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania „Budowa systemu
wodno – kanalizacyjnego na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nscinagm
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-130167
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 183-374194
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/09/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Zamiast:
Powinno być:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Numer sekcji: IV.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat aukcji elektronicznej
Zamiast:
Powinno być:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
Zamawiający wymaga aby: 1) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej
sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków, LUB 2) Wykonawca
musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował (zakończył) co najmniej 1 usługę
polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40
km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków, oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9
przepompowniami ścieków. 3) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie
sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km i 1 hydrofornii, lub 4) Wykonawca musi wykazać, że nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu
dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km i 1
hydrofornii, oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie
sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km i 1 hydrofornii. 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca
skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: 1) Przedstawiciel Wykonawcy /Dyrektor
Wykonawcy – posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w branży
budowlanej w sektorze ochrony środowiska przy zadaniach inwestycyjnych związanych z projektowaniem oraz
budową sieci kanalizacyjnych sanitarnych oraz wodociągowych. 2) Projektant branży sanitarnej posiadający:
min. 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów budowlanych liniowych takich jak sieć
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kanalizacyjna, w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w
systemie grawitacyjno-tłocznym o długości co najmniej 20 km, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dn. 28.4.2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83
poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; /c.d. poniżej/.
Powinno być:
Zamawiający wymaga aby:
1) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował i wykonał (zakończył)
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40
km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków,
LUB
2) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował (zakończył) co najmniej
1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co
najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków, oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co
najmniej 9 przepompowniami ścieków.
3) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował i wykonał (zakończył)
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości co
najmniej 2 km i 1 hydroforni,
LUB
4) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (zakończył) co najmniej 1 usługę
polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o długości
co najmniej 2 km i 1 hydroforni, oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na
budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km i 1 hydroforni.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 09:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Przesłanki wykluczenia Wykonawcy:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24
ust. 5 pkt 1-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
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3. Przepisy art. 24 ust. 7-12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się
odpowiednio.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1-10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. (Dz. U. poz. 1126).
5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda dokumentów, o których mowa w par. 2 pkt 3 i 4 ww.
rozporządzenia.
6. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda dokumentów, o których mowa w par. 4 pkt 1, 2, 10 ww.
rozporządzenia.
7. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Część IInstrukcja dla Wykonawców (adres strony internetowej na której udostępniono SIWZ: http://bip.umigscinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=2645&idmp=4&r=r)

