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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: Gmina Myślenice
Adres pocztowy: ul. Rynek 8/9
Miejscowość: Myślenice

Kod pocztowy: 32-400

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 126392300

Osoba do kontaktów: Edyta Podmokły
E-mail: info@myslenice.pl

Faks: +48 126392305

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.myslenice.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice oraz budowa kanalizacji
opadowej w ciągu ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Myślenicach, Przebudowa sieci wodociągowej i budowa
kanalizacji opadowej w ul. Gałczyńskiego, oraz na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Żeromskiego w
Myślenicach – Kontrakt nr 36
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i
przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice oraz budowa kanalizacji opadowej
w ciągu ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Myślenicach, Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji
opadowej w ul. Gałczyńskiego, oraz na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Żeromskiego w Myślenicach –
Kontrakt nr 36”.
2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzą następujące części:
1) Część zamówienia nr 1 – „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta
Myślenice - ul. 3-go Maja i ul. Średniawskiego”,
2) Część zamówienia nr 2 – „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta
Myślenice - ul. M. Reja, Kazimierza Wielkiego i Kraszewskiego”,
3) Część zamówienia nr 3 – „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta
Myślenice - ul. Żeromskiego, Słowackiego, Gałczyńskiego. Budowa kanalizacji opadowej w ul. Gałczyńskiego
oraz na odcinku od ulicy Gałczyńskiego do Żeromskiego w Myślenicach”,
4) Część zamówienia nr 4 – „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta
Myślenice - ul. Piłsudskiego, Zdrojowa, Parkowa, Mickiewicza, Drogowców, Solskiego, Batorego, Jagiellońska,
Żwirki i Wigury. Budowa kanalizacji opadowej w ul. Mickiewicza i Piłsudskiego w Myślenicach”,
5) Część zamówienia nr 5 – „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta
Myślenice - Osiedle 1000-lecia”.
3. Zamawiający zastrzega, iż w zakresie:
1) części zamówienia nr 1, o której mowa w ppkt 2. 1) – dwie drogi przebiegają równolegle względem siebie, w
związku z czym Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ruchu pojazdów obydwu dróg, w tym samym
czasookresie,
2) części zamówienia nr 4, o której mowa w ppkt 2. 4) – wymaganym jest, aby Wykonawca rozpoczął roboty
budowlane od miejsca połączenia sieci wodociągowej z siecią biegnącą od ul. Żeromskiego w Myślenicach
(przy działce nr ewidencyjny 884/2 w Myślenicach).
4. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy,
sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Termin wizji lokalnej i szczegóły
techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu
budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w
niniejszym postępowaniu.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ – Opisie Przedmiotu
Zamówienia (OPZ).
6. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z:
a) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
b) Dokumentacją Projektową,
c) Przedmiarem robót,
d) należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej
kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie
z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza
przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej
lub sztuką budowlaną.
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II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45230000
45110000
45220000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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.272.05.2014
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_jrpmyslenice
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-024001 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 037-060351 z dnia: 21/02/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
19/02/2014 (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
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Dla części zamówienia nr 2:
Dla części zamówienia nr 2:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Wykonawca musi spełniać warunek Wykonawca musi spełniać warunek
posiadania doświadczenia w
posiadania doświadczenia w
wykonaniu w okresie ostatnich pięciu wykonaniu w okresie
lat przed upływem terminu składania ostatnich pięciu lat przed upływem
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy - w tym
prowadzenia
okresie, co najmniej:
działalności jest krótszy – w tym
- jednej roboty budowlanej
okresie, co najmniej:
polegającej na budowie sieci
- jednej roboty budowlanej
wodociągowej z żeliwa sferoidalnego polegającej na budowie sieci
o długości minimum 3.200 m,
wodociągowej z żeliwa
o wartości inwestycji minimum
sferoidalnego o długości minimum
4.000.000,00 PLN brutto.
3.200 m, o wartości inwestycji
minimum
3.500.000,00 zł brutto.

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

Zamiast:

Powinno być:

Dla części zamówienia nr 3:
Dla części zamówienia nr 3:
Wykonawca musi spełniać warunek Wykonawca musi spełniać warunek
posiadania doświadczenia w
posiadania doświadczenia w
wykonaniu w okresie ostatnich pięciu wykonaniu w okresie
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy - w tym
ostatnich pięciu lat przed upływem
okresie, co najmniej:
terminu składania ofert, a jeżeli okres
— jednej roboty budowlanej
prowadzenia
polegającej na budowie sieci
działalności jest krótszy – w tym
kanalizacji sanitarnej z rur
okresie, co najmniej:
kamionkowych o długości minimum - jednej roboty budowlanej
1200 m i sieci wodociągowej z żeliwa polegającej na budowie sieci
sferoidalnego o długości minimum kanalizacji sanitarnej z rur
600 m, w ramach jednej roboty
kamionkowych o długości minimum
budowlanej, o łącznej wartości
1.200 m,
inwestycji minimum 3.000.000,00
- jednej roboty budowlanej
PLN brutto.
polegającej na budowie sieci
wodociągowej z żeliwa
sferoidalnego o długości minimum
600 m,
o łącznej wartości tych inwestycji
minimum 3.000.000,00 zł brutto.

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

Zamiast:

Powinno być:

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne 2.
Dysponowanie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:

Zamiast:

Powinno być:

Dla części zamówienia nr 2:
1)) Kierownik Budowy
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub uprawnienia
równoważne do powyższych, a
wydane na podstawie wcześniej

Dla części zamówienia nr 2:
1)) Kierownik Budowy
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub uprawnienia
równoważne do powyższych, a
wydane na podstawie wcześniej

Dla części zamówienia nr 5:
Dla części zamówienia nr 5:
Wykonawca musi spełniać warunek Wykonawca musi spełniać warunek
posiadania doświadczenia w
posiadania doświadczenia w
wykonaniu w okresie ostatnich pięciu wykonaniu w okresie
lat przed upływem terminu składania ostatnich pięciu lat przed upływem
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy - w tym
prowadzenia
okresie, co najmniej:
działalności jest krótszy – w tym
— jednej roboty budowlanej
okresie, co najmniej:
polegającej na budowie sieci
- jednej roboty budowlanej
kanalizacji sanitarnej z rur
polegającej na budowie sieci
kamionkowych o długości minimum kanalizacji sanitarnej z rur
150 m i sieci wodociągowej z żeliwa kamionkowych o długości minimum
sferoidalnego o długości minimum 150 m,
2.200 m, w ramach jednej roboty
- jednej roboty budowlanej
budowlanej, o łącznej wartości
polegającej na budowie sieci
inwestycji minimum 3.500.000,00
wodociągowej z żeliwa
PLN brutto.
sferoidalnego o długości minimum
2.200 m,
o łącznej wartości tych inwestycji
minimum 3.500.000,00 zł brutto.
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obowiązujących przepisów prawa
oraz przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa;
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
w pracy na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót, w tym
przy realizacji co najmniej jednego
przedsięwzięcia inwestycyjnego
polegającego na budowie
sieci wodociągowej z żeliwa
sferoidalnego, o wartości tej
inwestycji minimum 4.000.000,00
PLN brutto.

obowiązujących przepisów prawa
oraz przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa;
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie w
pracy na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika
robót, w tym przy realizacji co
najmniej jednego
przedsięwzięcia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci
wodociągowej z żeliwa
sferoidalnego, o wartości inwestycji
minimum 3.500.000,00 zł brutto.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne 2.
Dysponowanie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:

Zamiast:

Powinno być:

Dla części zamówienia nr 3:
1)) Kierownik Budowy
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub uprawnienia
równoważne do powyższych, a
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa
oraz przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa;
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
w pracy na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót, w tym
przy realizacji co najmniej jednego
przedsięwzięcia inwestycyjnego
polegającego na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej z żeliwa
sferoidalnego, w ramach jednej
roboty budowlanej, o wartości tej
inwestycji minimum 3.000.000,00 zł
brutto.

Dla części zamówienia nr 3:
1)) Kierownik Budowy
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub uprawnienia
równoważne do powyższych, a
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa
oraz przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa;
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie w
pracy na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika
robót, w tym przy realizacji co
najmniej jednego
przedsięwzięcia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej i
jednego przedsięwzięcia
inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci wodociągowej z
żeliwa sferoidalnego, o łącznej
wartości tych inwestycji minimum
3.000.000,00 zł brutto.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne 2.
Dysponowanie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:

Zamiast:

Powinno być:

Dla części zamówienia nr 5:
1)) Kierownik Budowy
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub instalacyjnej w

Dla części zamówienia nr 5:
1)) Kierownik Budowy
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub instalacyjnej w
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zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub uprawnienia
równoważne do powyższych, a
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa
oraz przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa;
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
w pracy na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót, w tym
przy realizacji co najmniej jednego
przedsięwzięcia inwestycyjnego
polegającego na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej z żeliwa
sferoidalnego, w ramach jednej
roboty budowlanej, o wartości tej
inwestycji minimum 3.500.000,00 zł
brutto.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
09/04/2014 Godzina: 09:00
IV.3.3) Warunki otrzymania
(dd/mm/rrrr)
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego

zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub uprawnienia
równoważne do powyższych, a
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa
oraz przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa;
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie w
pracy na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika
robót, w tym przy realizacji co
najmniej jednego
przedsięwzięcia inwestycyjnego
polegającego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej i
jednego przedsięwzięcia
inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci wodociągowej z
żeliwa sferoidalnego, o łącznej
wartości tych inwestycji minimum
3.500.000,00 zł brutto.

Powinno być:
14/04/2014 Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
09/04/2014 Godzina: 09:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Powinno być:
14/04/2014 Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Powinno być:
14/04/2014 Godzina: 09:15
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
09/04/2014 Godzina: 09:15
(dd/mm/rrrr)

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:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-038421
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sprostowanie
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