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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:  Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 25a

Miejscowość:  Dzierżoniów Kod pocztowy:  58-200 Państwo:  Polska (PL)

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

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:
„Restrukturyzacja południowo- wschodniej części miasta Dzierżoniowa” wchodząca w zakres projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

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

Projektowane zadanie podzielono na trzy niezależne części (etapy):
Część I (etap I) :
W zakres tego etapu wchodzi:
- budowa kanalizacji sanitarnej od włączenia w istniejącą sieć w ul.Andersa (studnia S1) do projektowanej
przepompowni ścieków w ul.Wierzbowej (bez pompowni) wraz z
odgałęzieniami bocznymi,
-przebudowa kanalizacji deszczowej od włączenia do istniejącego kanału o średnicy 800mm w rejonie ul.
Andersa (Sdistn.) wraz z osadnikiem, do studni Sd70 wraz z odgałęzieniami bocznym,
- odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni (6,0m) ul. Andersa i Wierzbowej wraz z przejściem przez
ul.Batalionów Chłopskich w technologii wykopowej.
Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlanych opracuje i przedstawi Zamawiającemu uzgodniony przez
odpowiednie instytucje „Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”.
Część II (etap II):
W zakres tego etapu wchodzi:
- budowa kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków (wraz z przepompownią i wszystkimi wymaganymi
elementami) do studni S64 w ul.Wierzbowej wraz z odgałęzieniami bocznymi i od pompowni do studni S26
(ul.Staffa),
- przebudowę kolidującej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej i odcinków sieci w ul.Staffa wraz z
odgałęzieniami bocznymi,
- odtworzenie nawierzchni na całej szerokości ul.Wierzbowej od skrzyżowania z ul.Staffa do kilometrażu
0+348,8 natomiast w ul. Staffa na szerokości 3,5m zgodnie z planem zagospodarowania etapu II w technologii
nawierzchni asfaltowej.
Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlanych opracuje i przedstawi Zamawiającemu uzgodniony przez
odpowiednie instytucje „Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”.
Część III (etap III):
W zakres tego etapu wchodzi:
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zamenhoffa od studni S28 do S56, w ul. Struga od studni S44 do
włączenia w istniejącą sieć (W14) oraz w ul. Południowej od studni S51 do S54 wraz z odgałęzieniami
bocznymi,
- odtworzenie nawierzchni ul. Zamenhoffa do połowy jezdni tj. 3,0m oraz w ul. Struga i Południowej na
szerokości przekopu tj. ok.1,7m.
Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlanych opracuje i przedstawi Zamawiającemu uzgodniony przez
odpowiednie instytucje „Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”.
Całość robót budowlanych zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP, oraz
warunkami zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, zawartymi
w części II SIWZ dla robót budowlanych pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno
– budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008
(tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45231300  
Dodatkowe przedmioty 45232423  
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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/2/2015

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:   2015-015581   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 027-044564  z dnia:  07/02/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
03/02/2015  (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

Zamiast:

(...) Dowodami, o których mowa
powyżej są:
a) poświadczenie lub dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie
robót budowlanych zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i ich
prawidłowe ukończenie;
b) inne dokumenty – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt
1. ppkt 2) lit. a); (...)

Powinno być:

(...) Dowodami, o których mowa
powyżej są:
a) poświadczenie;
b) inne dokumenty – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt
1. ppkt 2) lit. a); (...)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:
(...) Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w

Powinno być:
(...) Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w
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szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia. (...)

trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia. (...)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:
(...) (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana
będzie ich łączna wiedza i
doświadczenie – w tym celu
Wykonawcy składający ofertę
wspólną przedkładają jeden wspólny
wykaz robót budowlanych oraz
dokumenty potwierdzające, że
każda z tych robót została wykonana
należycie) (...)

Powinno być:
(...) (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana
będzie ich łączna wiedza i
doświadczenie – w tym celu
Wykonawcy składający ofertę
wspólną przedkładają jeden wspólny
wykaz robót budowlanych oraz
dowody, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie) (...)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa

Zamiast:
(...) 4. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia. (...)

Powinno być:
(...) 4. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia. (...)

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

Zamiast: 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:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Tekst do dodania:
Zamawiający żąda aby wykonawca polegający na
wiedzy i doświadczeniu podmiotów trzecich, zakres
obejmujący wiedzę i doświadczenie niezbędne do
spełnienia warunku udziału, wykonywał podmiotem
trzecim jako podwykonawcą lub innym podwykonawcą,
który spełnia warunek wiedzy i doświadczenia w
stopniu nie mniejszym niż podmiot trzeci na który
powołuje się wykonawca.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-018068
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