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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418844-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Strzelce Opolskie: Roboty budowlane
2018/S 185-418844

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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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:

24/09/2018

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.2.11
Zamiast:
Uwaga ! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu i pozwolenia
budowlanego oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co do
przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.
Powinno być:
Uwaga! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnej zmiany projektu i pozwolenia
budowlanego oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co do
przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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