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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ZAWOJA Sp. z o.o
Zawoja 1854
Zawoja
34-222
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Winczewska
Tel.:  +48 338775072
E-mail: pgkib@interia.pl 
Faks:  +48 338775072
Kod NUTS: PL216
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pgkib.pl/
Adres profilu nabywcy: http://pgkib.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacja oczyszczalni Zawoja
Centrum realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - żółta książka
Numer referencyjny: JRP/ZP/2/2016

II.1.2) Główny kod CPV
45231000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje budowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz
likwidacja oczyszczalni Zawoja Centrum realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - żółta książka

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

27/01/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-167354
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 251-463270
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/12/2016

mailto:pgkib@interia.pl
http://pgkib.pl/
http://pgkib.pl/
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:463270-2016:TEXT:PL:HTML
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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: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia: zdanie drugie
Zamiast:
Przewiduje się wybudowanie ok.25 000 mb sieci kanalizacji sanitarnej, w tym kanalizacji grawitacyjnej o
średnicach od Ø160 do Ø400 – 24 700mb i kanalizacji ciśnieniowej o średnicach od Ø90 do Ø110 – 300 mb
oraz trzy lokalne przepompownie ścieków.Kanalizację należy zaprojektować tak aby była techniczna możliwość
podłączenia projektowanej sieci z już zaprojektowaną w miejscowości Skawica wg załącznika graficznego
stanowiącego załącznik nr 10 i obejmowaćodcinek od tego miejsca, tj. początku już zaprojektowanej kanalizacji
do działki nr ewid. 1441/5 położonej wZawoi.
Powinno być:
Przewiduje się wybudowanie ok.25 000 mb sieci kanalizacji sanitarnej, w tym kanalizacji grawitacyjnej o
średnicach od Ø160 do Ø315 – 24 700mb i kanalizacji ciśnieniowej o średnicach od Ø90 do Ø110 – 300 mb
oraz trzy lokalne przepompownie ścieków.Kanalizację należy zaprojektować tak aby była techniczna możliwość
podłączenia projektowanej sieci z już zaprojektowaną w miejscowości Skawica wg załącznika graficznego
stanowiącego załącznik nr 10 i obejmowaćodcinek od tego miejsca, tj. początku już zaprojektowanej kanalizacji
do działki nr ewid. 1441/5 położonej wZawoi.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 03/04/2017
Powinno być:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 13/04/2017
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celupotwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.
Zamiast:
b) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wg.§5 pkt.2) Rozp. Min. Rozw. z
26.7.2016(Dz.U. 2016 poz. 1126),
c) zaświadczenia z ZUS lub KRUS wg.§5 pkt.3) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126)
g) oświadczenie Wykonawcy wg.§5 pkt.9) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126)
Powinno być:
b) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wg.§5 pkt.2) Rozp. Min. Rozw. z
26.7.2016(Dz.U. 2016 poz. 1126),WYKREŚLONO
c) zaświadczenia z ZUS lub KRUS wg.§5 pkt.3) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz.
1126)WYKREŚLONO
g) oświadczenie Wykonawcy wg.§5 pkt.9) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz.
1126)WYKREŚLONO
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
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Zamiast:
Data: 03/02/2017
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 13:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/02/2017
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


