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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 890611183
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 25a
Miejscowość: Dzierżoniów
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Nowak
E-mail: przetargi@wik.dzierzoniow.pl 
Tel.:  +48 748322053
Faks:  +48 748323705
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wik.dzierzoniow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie” przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II
Numer referencyjny: JRP/11/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie z przepompownią ścieków, 
wraz z opracowaniem projektu budowlanego zamiennego (aneksu) i uzyskaniem zmiany decyzji pozwolenia na 
budowę, z włączeniem wybudowanych sieci do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dzierżoniowa, 
oraz czynna pomoc w zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych.

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

22/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WIKDZ
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-170999
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 248-618616
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/12/2020

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
I.
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej:
a) 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej, każda o długości co najmniej 1 
800 m (bez przyłączy);
b) 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji tłocznej, każda o długości co najmniej 1 500 
m;
c) 2 roboty budowlane polegające na budowie przepompowni ścieków sanitarnych lub ogólnospławnych.
(...)
Powinno być:
I.
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej:
a) 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej, każda o długości co najmniej 1 
800 m (bez przyłączy);
b) 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji tłocznej lub sieci wodociągowej, każda o 
długości co najmniej 1 500 m (bez przyłączy);
c) 2 roboty budowlane polegające na budowie przepompowni ścieków sanitarnych lub ogólnospławnych.
(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 26/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 26/03/2021
Powinno być:
Data: 08/04/2021
Numer sekcji: IV.2.7

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618616-2020:TEXT:PL:HTML
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


