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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta (zlewnia Krzyszkowice),
Zawada.

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE
Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Gmina Myślenice

Adres pocztowy:

ul. Rynek 8/9

Miejscowość:

Myślenice

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:
Osoba do
kontaktów:

Edyta Podmokły

E-mail:

info@myslenice.pl

Kod
pocztowy:

32-400

Tel.:

+48 12 6392300

Faks:

+48 12 6392305

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.myslenice.pl
Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta (zlewnia Krzyszkowice),
Zawada.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta (zlewnia Krzyszkowice), Zawada.
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta ( zlewnia Krzyszkowice) i Zawada- kontrakt nr 4’’, w skład
którego wchodzą roboty budowlano-konstrukcyjne, roboty sieciowe z zakresu instalacji sanitarnych, elektrycznych
oraz roboty drogowe mające doprowadzić do wybudowania kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości sieci
grawitacyjnej i tłocznej:
a) w miejscowości Borzęta o długości ok. 19 000 mb
b) w miejscowości Zawada o długości ok. 19 900 mb
2. Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Inspektor Nadzoru, który ocenia zgodność realizacji
przedsięwzięcia z projektem, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie robót
dodatkowych i zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy.
3. 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.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ.
5. 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
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Słownik główny
Główny przedmiot

45232410

Dodatkowe przedmioty

45111200
45232423
45233142
45310000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta (zlewnia Krzyszkowice),
Zawada.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
JRP/341/07/10
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:
SIMAP
OJS eSender
Login:

ENOTICES_jrpmyslenice

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-081636 (rok i numer dokumentu)
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
124-189599

z dnia
30/06/2010

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2010 (dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
Wszystkich części
Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)
VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach
VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
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 (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

SEKCJA
III:
INFORMACJE
O
CHARAKTERZE
PRAWNYM,
EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM
I
TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI
DOTYCZĄCE
ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Pkt. 2 Forma wadium Ppkt. 2)

e)zobowiązanie
gwaranta/
poręczyciela do: „zapłacenia
kwoty gwarancji/poręczenia na
pierwsze
pisemne
żądanie
Zamawiającego
zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca,
którego Ofertę wybrano:
• odmówił podpisania umowy
na warunkach określonych w
ofercie, lub
• nie wniósł zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
lub
• zawarcie umowy stało się
niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy”;

e)
zobowiązanie
gwaranta/
poręczyciela do: „zapłacenia
kwoty gwarancji/poręczenia na
pierwsze
pisemne
żądanie
Zamawiającego
zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca:
• w odpowiedzi na wezwanie
do uzupełnienia oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw
(w zależności od przypadku) , o
którym mowa w art. 26 ust. 3
u.p.z.p., nie złożył wymaganych
dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1
u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w
zależności od przypadku), chyba
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

SEKCJA
III:
INFORMACJE
O
CHARAKTERZE
PRAWNYM,
EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM
I
TECHNICZNYM
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców,
w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru
zawodowego lub handlowego
Pkt. 1 Ppkt. 1)

Zamiast:

Powinno być:

f) gwarancja/poręczenie winno
być
nieodwołalne
i
bezwarunkowe;
g) gwarancja/poręczenie musi
być wykonalne na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
h) wszelkie spory dotyczące
gwarancji/poręczenia podlegają
rozstrzygnięciu
zgodnie
z
prawem Rzeczpospolitej
Polskiej i podlegają kompetencji
sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
i) jednocześnie Zamawiający
wymaga , aby okres ważności
gwarancji poręvzenia nie był
krótszy niż okres związania
ofertą

że Wykonawca udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie;
Wykonawca, którego Ofertę
wybrano:
• odmówił podpisania umowy
na warunkach określonych w
ofercie, lub
• nie wniósł zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
lub
• zawarcie umowy stało się
niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy
f) gwarancja/poręczenie winno
być
nieodwołalne
i
bezwarunkowe;
g) gwarancja/poręczenie musi
być wykonalne na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
h) jednocześnie Zamawiający
wymaga, aby okres ważności
gwarancji/poręczenia nie był
krótszy niż okres związania
Ofertą.”

1) oświadczenie, sporządzone
według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do IDW,
o
spełnianiu
warunków
udziału
w
postępowaniu
oraz oświadczenie, sporządzone
według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2a do IDW, o braku
podstaw do wykluczenia
(w
przypadku
wspólnego
ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców
w
ofercie
muszą
być
przedmiotowe
oświadczenia
złożone
(podpisane)
przez
Pełnomocnika
Wykonawców
wspólnie
ubiegających
się
o
udzielenie
zamówienia,
lub
oświadczenia
złożone
(podpisane)
wspólnie/łącznie
przez każdego z Wykonawców
składających ofertę wspólną).

1) oświadczenie, sporządzone
według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do IDW, o
spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (w przypadku
wspólnego
ubiegania
się
o
udzielenie
niniejszego
zamówienia
przez
dwóch
lub
więcej
Wykonawców
w
ofercie
musi
być
przedmiotowe
oświadczenie
złożone
(podpisane)
przez
Pełnomocnika
Wykonawców
wspólnie
ubiegających
się
o
udzielenie
zamówienia,
lub
wspólne
oświadczenie
złożone (podpisane) łącznie
przez każdego z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
Oświadczenie
złożone
(podpisane) oddzielnie przez
każdego
z
Wykonawców
składających ofertę wspólną jest
możliwe jedynie w sytuacji
jeśli każdy z nich spełnia
wszystkie warunki samodzielnie)
oraz oświadczenie, sporządzone
według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2a do IDW, o
braku podstaw do wykluczenia
(w
przypadku
wspólnego
ubiegania się o udzielenie
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:
niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców
w
ofercie
musi
być
przedmiotowe
oświadczenie
złożone
(podpisane)
przez
każdego
z
Wykonawców
składających ofertę wspólną)

SEKCJA
III:
INFORMACJE
O
CHARAKTERZE
PRAWNYM,
EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM
I
TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI
DOTYCZĄCE
ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Wymagania dotyczące zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

Wymagania
dotyczące
zabezpieczenia
należytego
wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania
umowy. Jeżeli
Wykonawca jest jednocześnie
gwarantem,
zabezpieczenie
służy także pokryciu roszczeń z
tytułu gwarancji
jakości.

Wymagania
dotyczące
zabezpieczenia
należytego
wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania
umowy.

SEKCJA
III:
INFORMACJE
O
CHARAKTERZE
PRAWNYM,
EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM
I
TECHNICZNYM
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

b)
posiadanie
środków
finansowych lub posiadanie
zdolności
kredytowej
w
wysokości co najmniej 2 500
000,00 zł.

b)
posiadanie
środków
finansowych lub posiadanie
zdolności
kredytowej
w
wysokości co najmniej 1 500 000
zł

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

_____

_____

(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
(gg:mm)
_____

(dd/mm/rrrr)
_____

(gg:mm)
_____
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym należy dodać tekst

Tekst do dodania

_____

_____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
07/07/2010 (dd/mm/rrrr)

