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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406722-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Strzelce Opolskie: Roboty budowlane
2018/S 179-406722

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 162-371270)

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

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
PZP/W-202/07/2018
ul. Mickiewicza 10
Strzelce Opolskie
47-100
Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Pinkas
Tel.:  +48 774612708-32
E-mail: s.pinkas@swik.com.pl 
Faks:  +48 774612708
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swik.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni
osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
Numer referencyjny: PZP/W-202/07/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia to realizacja następujących zadań na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Op.:
— modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowę instalacji fotowoltaicznej (122 szt.-ogniwa),
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— budowa suszarni osadów ściekowych z jedną halą i instalacji OZE (energia ze ścieków) zgodnie z projektem
- opis w III części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej "SIWZ", dokumentacji projektowej i
decyzjach dostępnych na str.: www.swik.com.pl. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę technologa wykonującego nast. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
Koordynacja i nadzór w porozumieniu z technologiem SWiK Sp. z o.o. procesu oczyszczania ścieków i
gospodarki osadowej, wdrażanie działań zapobiegawczo-korygujących w przyp. wystąpienia odchyleń w
procesach na oczyszczalni ścieków mogących skutkować ich zakłóceniem. Wymagania dot. zatrudnienia na
umowę o pracę zapisano w Rozdz. XXIV a info o kluczowych częściach zamówienia Rozdz. XXVI cz. I SIWZ

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

13/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 162-371270

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Powinno być:
Ciąg dalszy sekcji:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia na wykonanie robót budowlanych
podobnych – w rozumieniu art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawa zamówień publicznych (dalej "Pzp") w
zakresie:a.budowy j hali suszarni osadów B z wyposażeniem; b. montażu jednej prasy taśmowej;c.przebudowy
linii wysokiego napięcia 15 KV na warunkach energetycznych nr TD /OOP/OME3/1009850444/2018 z
27.6.2018 r. na warunkach zgodnych z warunkami na jakich udzielone zostanie zamówienie podstawowe i do
ceny 30 % zam. podstawowego, przewiduje się też roboty zamienne, które opisano w w Rozdz. III pkt. 8 części
I SIWZ, opis rozliczania robót podobnych i zamiennych zawarto w par. 14 pkt. 3 i 4 część II SIWZ. Wykonawca
zapewni:
— zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji robót budowlanych (wykonawca jest wytwórcą
odpadów wg.ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.)
— naprawy uszkodzeń istniejących urządzeń i obiektów wchodzących w skład ciągu technologicznego
oczyszczalni ścieków, na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę podczas realizacji zamówienia.
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia na wykonanie robót budowlanych
podobnych – w rozumieniu art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawa zamówień publicznych (dalej "Pzp") w
zakresie:a.budowy j hali suszarni osadów B z wyposażeniem; b. montażu jednej prasy taśmowej;c.przebudowy
linii wysokiego napięcia 15 KV na warunkach energetycznych nr TD /OOP/OME3/1009850444/2018 z
27.6.2018 r. na warunkach zgodnych z warunkami na jakich udzielone zostanie zamówienie podstawowe i do
ceny 30 % zam. podstawowego, przewiduje się też roboty zamienne, które opisano w w Rozdz. III pkt. 8 części
I SIWZ, opis rozliczania robót podobnych i zamiennych zawarto w par. 14 pkt. 3 i 4 część II SIWZ. Wykonawca
zapewni:
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— zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji robót budowlanych (wykonawca jest wytwórcą
odpadów wg.ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.)
— naprawy uszkodzeń istniejących urządzeń i obiektów wchodzących w skład ciągu technologicznego
oczyszczalni ścieków, na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę podczas realizacji zamówienia.
Powinno być:
Brak tekstu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/10/2018
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: 04/12/2018
Powinno być:
Data: 15/12/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/10/2018
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 16/10/2018
Czas lokalny: 11:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


