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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369966-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Rząśnia: Roboty budowlane
2020/S 152-369966
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 135-331517)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rzasnia
Krajowy numer identyfikacyjny: PL714
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 16
Miejscowość: Rząśnia
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Cimcioch
E-mail: przetargi@rzasnia.pl
Tel.: +48 446317122
Faks: +48 446317129
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.rzasnia.eobip.pl/bip_rzasnia/index.jsp?
place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej,
przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola
Numer referencyjny: UGB.271.14.2020.PC

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej,
przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części i obejmuje:
— część I zamówienia: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała,
— część II zamówienia: budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Biała od oczyszczalni do studni B65 oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Gołębiniec,
— część III zamówienia: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gawłów i Rekle,
— część IV zamówienia: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Pęciaki i Biała-Działy,
— część V zamówienia: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Przysiółek i Biała-Ameryka wraz z
terenem PKP.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 135-331517

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
a) wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie:
— co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy sieci wod-kan wraz z
przyłączami, przepompowniami lub tłoczniami o wartości zadania min 12 000 000 PLN netto,
— co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 250 m3/d.
Wykonawca musi posiadać dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
Powinno być:
a)wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie:
— co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy sieci wod.-kan. wraz z
przyłączami przepompowniami lub tłoczniami o wartości zadania min 12 000 000 PLN netto
— co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy mechaniczno-biologicznej
3

oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 200 m /d z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbudowy czy
przebudowy istniejącej oczyszczalni należy wykazać zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni o min
3

200 m /d.
Wykonawca musi posiadać dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5
Zamiast:
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Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć Zamawiającemu drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://
miniportal.uzp.gov.pl/
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (tj. ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia) pokój nr 16 (sala
posiedzeń) dnia 17 sierpnia 2020 r., godz. 10.10.
Szczegółowe informacje odnośnie warunków otwarcia ofert w rozdziale 15 SIWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Michał Krawczyk – pracownik Referatu
Budownictwa, Inwestycji i Promocji Gminy, tel. + 48 446317122 wew. 239 w godz. urzędowania.
Powinno być:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć Zamawiającemu drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://
miniportal.uzp.gov.pl/
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (tj. ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia) pokój nr 16 (sala
posiedzeń) dnia 21 sierpnia 2020 roku, godz. 10.10.
Szczegółowe informacje odnośnie warunków otwarcia ofert w rozdziale 15 SIWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Michał Krawczyk – Pracownik Referatu
Budownictwa, Inwestycji i Promocji Gminy tel. (044) 6317122 wew. 239 w godz. urzędowania.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5
Zamiast:
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5
Zamiast:
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 10:10
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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