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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 25a
Miejscowość: Dzierżoniów

Kod pocztowy: 58-200

Punkt kontaktowy: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 748322053

Osoba do kontaktów: Aneta Nowak
E-mail: pp@wik.dzierzoniow.pl

Faks: +48 748323705

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.wik.dzierzoniow.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa suszarni osadów pościekowych powstających
na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”,
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa
suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w
Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności, wraz z
uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
71320000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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)
JRP/12/2014
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_WIKDZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-134008 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 198-350383 z dnia: 15/10/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
10/10/2014 (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

3/8

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
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Wykonawca ubiegający się o
Wykonawca ubiegający się o
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
zamówienie publiczne muszą spełnić zamówienie publiczne muszą spełnić
niżej wymienione warunki udziału w niżej wymienione warunki udziału w
Minimalny poziom ewentualnie
postępowaniu:
postępowaniu:
wymaganych standardów: (jeżeli
1. Wiedza i doświadczenie
1. Wiedza i doświadczenie
dotyczy)
Opis sposobu dokonywania oceny Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku:
spełniania tego warunku:
Wykonawca spełnia warunek wiedzy Wykonawca spełnia warunek wiedzy
i doświadczenia, jeżeli w okresie
i doświadczenia, jeżeli w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres terminu składania ofert, a jeżeli
prowadzenia działalności jest krótszy okres prowadzenia działalności jest
– w tym okresie
krótszy – w tym okresie wykonał
a) wykonał przynajmniej 2 usługi
w sposób należyty, co najmniej 2
polegające na opracowaniu karty
usługi polegające na wykonaniu
informacyjnej dla przedsięwzięcia
dokumentacji projektowej (na którą
obejmującego budowę hybrydowej w zakresie projektu budowlanego
suszarni osadów ściekowych,
uzyskano pozwolenie na budowę)
na podstawie których zostały
obejmującej budowę hybrydowej
wydane decyzje o środowiskowych suszarni osadów (solarnej suszarni
uwarunkowaniach zgody na
osadów wspomaganej ogrzewaniem
realizację przedsięwzięcia,
podłogowym lub promiennikami
b) wykonał w sposób należyty,
podczerwieni), w tym przynajmniej
co najmniej 2 usługi polegające
jednej o wydajności min. 4 000
na wykonaniu dokumentacji
Mg/rok osadu, na podstawie
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projektowej (na którą w zakresie
której zrealizowano i zakończono
projektu budowlanego uzyskano
prace budowlane oraz oddano do
pozwolenia na budowę) obejmującej eksploatacji suszarnię osadów.
budowę hybrydowej suszarni
(w przypadku wspólnego ubiegania
osadów (solarnej suszarni osadów się dwóch lub więcej Wykonawców o
wspomaganej ogrzewaniem
udzielenie niniejszego zamówienia,
podłogowym lub promiennikami
oceniana będzie ich łączna wiedza
podczerwieni), w tym przynajmniej i doświadczenie – w tym celu
jednej o wydajności min. 4 000
Wykonawcy składający ofertę
Mg/rok osadu, na podstawie
wspólną przedkładają jeden wspólny
której zrealizowano i zakończono
wykaz głównych usług oraz dowody,
prace budowlane oraz oddano do
czy zostały wykonane lub są
eksploatacji suszarnię osadów.
wykonywane należycie).
(w przypadku wspólnego ubiegania 2. Osoby zdolne do wykonania
się dwóch lub więcej Wykonawców o zamówienia
udzielenie niniejszego zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny
oceniana będzie ich łączna wiedza spełniania warunku:
i doświadczenie – w tym celu
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli
Wykonawcy składający ofertę
dysponuje/będzie dysponował
wspólną przedkładają jeden wspólny następującymi osobami, które
wykaz usług oraz dokumenty
będą uczestniczyć w wykonywaniu
potwierdzające, że każda z tych
zamówienia jako:
usług została wykonana należycie). a) Projektant branży sanitarnej,
2. Osoby zdolne do wykonania
posiadający:
zamówienia
— uprawnienia budowlane do
Opis sposobu dokonywania oceny wykonywania samodzielnych funkcji
spełniania warunku:
technicznych w budownictwie
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w zakresie projektowania o
dysponuje/będzie dysponował
specjalności instalacyjnej w zakresie
następującymi osobami, które
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
będą uczestniczyć w wykonywaniu wentylacyjnych, gazowych,
zamówienia jako:
wodociągowych i kanalizacyjnych,
a) Projektant branży sanitarnej,
zgodne z przepisami ustawy z dnia
posiadający:
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
— uprawnienia budowlane do
(tekst jednolity Dz. U. z 2013
wykonywania samodzielnych funkcji r., poz. 1409, z późn. zm.) oraz
technicznych w budownictwie
zgodnie z Rozporządzeniem
w zakresie projektowania o
Ministra Transportu i Budownictwa
specjalności instalacyjnej w zakresie z dn. 28 kwietnia 2006 roku w
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, sprawie samodzielnych funkcji
wentylacyjnych, gazowych,
technicznych w budownictwie (Dz.
wodociągowych i kanalizacyjnych, U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578, z
zgodne z przepisami ustawy z dnia późn. zm.) lub odpowiadające im
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ważne uprawnienia budowlane,
(tekst jednolity Dz. U. z 2013
które zostały wydane na podstawie
r., poz. 1409, z późn. zm.) oraz
wcześniej obowiązujących
zgodnie z Rozporządzeniem
przepisów lub odpowiadające im
Ministra Transportu i Budownictwa uprawnienia wydane obywatelom
z dn. 28 kwietnia 2006 roku w
państw Europejskiego Obszaru
sprawie samodzielnych funkcji
Gospodarczego oraz Konfederacji
technicznych w budownictwie (Dz. Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578, z
12a oraz innych przepisów ustawy
późn. zm.) lub odpowiadające im
Prawo Budowlane oraz ustawy o
ważne uprawnienia budowlane,
zasadach uznawania kwalifikacji
które zostały wydane na podstawie zawodowych nabytych w państwach
wcześniej obowiązujących
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
przepisów lub odpowiadające im
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394, z późn.
zm.),
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uprawnienia wydane obywatelom
— doświadczenie jako projektant
państw Europejskiego Obszaru
branży sanitarnej na przynajmniej 2
Gospodarczego oraz Konfederacji usługach polegających na wykonaniu
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. dokumentacji projektowej (na którą
12a oraz innych przepisów ustawy w zakresie projektu budowlanego
Prawo Budowlane oraz ustawy o
uzyskano pozwolenie na budowę)
zasadach uznawania kwalifikacji
obejmujących budowę hybrydowej
zawodowych nabytych w państwach suszarni osadów (solarnej suszarni
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. osadów wspomaganej ogrzewaniem
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394, z późn. podłogowym lub promiennikami
zm.),
podczerwieni).
— doświadczenie jako projektant
b) Projektant branży konstrukcyjnobranży sanitarnej na przynajmniej 2 budowlanej, posiadający:
usługach polegających na wykonaniu — uprawnienia budowlane do
dokumentacji projektowej (na którą wykonywania samodzielnych funkcji
w zakresie projektu budowlanego
technicznych w budownictwie
uzyskano pozwolenia na budowę)
w zakresie projektowania o
obejmujących budowę hybrydowej specjalności konstrukcyjnosuszarni osadów (solarnej suszarni budowlanej, zgodne z przepisami
osadów wspomaganej ogrzewaniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
podłogowym lub promiennikami
budowlane (tekst jednolity Dz. U.
podczerwieni).
z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.)
b) Projektant branży konstrukcyjno- oraz zgodnie z Rozporządzeniem
budowlanej, posiadający:
Ministra Transportu i Budownictwa z
— uprawnienia budowlane do
dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
wykonywania samodzielnych funkcji samodzielnych funkcji technicznych
technicznych w budownictwie
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.
w zakresie projektowania o
578, z późn. zm.) lub odpowiadające
specjalności konstrukcyjnoim ważne uprawnienia budowlane,
budowlanej, zgodne z przepisami
które zostały wydane na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo wcześniej obowiązujących
budowlane (tekst jednolity Dz. U.
przepisów lub odpowiadające im
z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.)
uprawnienia wydane obywatelom
oraz zgodnie z Rozporządzeniem
państw Europejskiego Obszaru
Ministra Transportu i Budownictwa z Gospodarczego oraz Konfederacji
dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
samodzielnych funkcji technicznych 12a oraz innych przepisów ustawy
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. Prawo Budowlane oraz ustawy o
578, z późn. zm.) lub odpowiadające zasadach uznawania kwalifikacji
im ważne uprawnienia budowlane, zawodowych nabytych w państwach
które zostały wydane na podstawie członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
wcześniej obowiązujących
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn.
przepisów lub odpowiadające im
zm.),
uprawnienia wydane obywatelom
— doświadczenie jako projektant
państw Europejskiego Obszaru
branży konstrukcyjno-budowlanej
Gospodarczego oraz Konfederacji na przynajmniej 2 usługach
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. polegających na wykonaniu
12a oraz innych przepisów ustawy dokumentacji projektowej (na którą
Prawo Budowlane oraz ustawy o
w zakresie projektu budowlanego
zasadach uznawania kwalifikacji
uzyskano pozwolenie na budowę)
zawodowych nabytych w państwach z zakresu gospodarki wodnoczłonkowskich Unii Europejskiej (Dz. ściekowej.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. c) Projektant branży elektrycznej,
zm.),
posiadający:
— doświadczenie jako projektant
— uprawnienia budowlane do
branży konstrukcyjno-budowlanej
wykonywania samodzielnych funkcji
na przynajmniej 2 usługach
technicznych w budownictwie
polegających na wykonaniu
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dokumentacji projektowej (na którą
w zakresie projektu budowlanego
uzyskano pozwolenia na budowę)
z zakresu gospodarki wodnościekowej.
c) Projektant branży elektrycznej,
posiadający:
— uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
w zakresie projektowania o
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, zgodne z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1409, z późn. zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dn.
28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.
578, z późn. zm.) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn.
zm.),
— doświadczenie jako projektant
branży elektrycznej na przynajmniej
2 usługach polegających na
wykonaniu dokumentacji projektowej
(na którą w zakresie projektu
budowlanego uzyskano pozwolenia
na budowę) z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej,
— doświadczenie w zakresie
AKPiA przy realizacji przynajmniej
2 usług polegającej na wykonaniu
dokumentacji projektowej (na którą
w zakresie projektu budowlanego
uzyskano pozwolenia na budowę)
z zakresu gospodarki wodnościekowej.
(w przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców

w zakresie projektowania o
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, zgodne z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1409, z późn. zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dn.
28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.
578, z późn. zm.) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn.
zm.),
— doświadczenie jako projektant
branży elektrycznej na przynajmniej
2 usługach polegających na
wykonaniu dokumentacji projektowej
(na którą w zakresie projektu
budowlanego uzyskano pozwolenie
na budowę) z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej,
— doświadczenie w zakresie
AKPiA przy realizacji przynajmniej
2 usług polegającej na wykonaniu
dokumentacji projektowej (na którą
w zakresie projektu budowlanego
uzyskano pozwolenie na budowę)
z zakresu gospodarki wodnościekowej.
(w przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniane będzie łączne
dysponowanie osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia – w tym
celu Wykonawcy składający ofertę
wspólną przedkładają jeden wspólny
wykaz osób).
Wymieniony powyżej skład
personelu Wykonawcy należy
traktować, jako minimalne
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o udzielenie niniejszego
wymagania Zamawiającego
zamówienia, oceniane będzie łączne i nie wyczerpuje on całości
dysponowanie osobami zdolnymi
personelu niezbędnego dla
do wykonania zamówienia – w tym rzetelnego wypełnienia obowiązków
celu Wykonawcy składający ofertę Wykonawcy. Wykonawca powinien
wspólną przedkładają jeden wspólny dostarczyć ww. osobom niezbędne
wykaz osób).
wsparcie i pomoc ze strony innych
Wymieniony powyżej skład
specjalistów, która może być
personelu Wykonawcy należy
niezbędna do właściwego wykonania
traktować, jako minimalne
przedmiotu zamówienia. Koszty
wymagania Zamawiającego
operacyjne i wynagrodzenie całego
i nie wyczerpuje on całości
personelu muszą być zawarte w
personelu niezbędnego dla
cenie oferty.
rzetelnego wypełnienia obowiązków
Wykonawcy. Wykonawca powinien
dostarczyć ww. osobom niezbędne
wsparcie i pomoc ze strony innych
specjalistów, która może być
niezbędna do właściwego wykonania
przedmiotu zamówienia. Koszty
operacyjne i wynagrodzenie całego
personelu muszą być zawarte w
cenie oferty.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

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:
20/10/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-138901
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