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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
Bielsk Podlaski
17-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bazyluk
Tel.:  +48 857302923
E-mail: pk@pkbielsk.pl 
Faks:  +48 857318210
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pkbielsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkbielsk.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Bielsk Podlaski
17-100
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Szatyłowicz
Tel.:  +48 857318100
E-mail: hszatylowicz@bielsk-podlaski.pl 
Faks:  +48 857318150
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bielsk-podlaski.pl
Adres profilu nabywcy: www.bielsk-podlaski.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Remont kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi

II.1.2) Główny kod CPV
45330000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:pk@pkbielsk.pl
http://www.pkbielsk.pl
www.pkbielsk.pl
mailto:hszatylowicz@bielsk-podlaski.pl
http://www.bielsk-podlaski.pl
www.bielsk-podlaski.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn. „Remont
kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi”.
2. Inwestycja polega na remoncie zdewastowanych sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach: DN 800 mm; DN
600 mm; DN 400 mm metodą bezwykopową za pomocą rękawa termoutwardzalnego.

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

17/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nbazylan
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-058277
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-170717
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/04/2018

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie ustanawia systemu kwalifikowania Wykonawców.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
5. Nie przeprowadzono dialogu technicznego, o którym mowa w przepisie art. 31a ust. 1 ustawy.
6. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury "odwróconej" (art. 24aa ust.1 Pzp)
7..Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust.1 pkt.12-23 Pzp
8. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4, 8 Pzp
9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp: Jego przedmiotem może być:
a. usunięcie kolizji z istniejącymi a nie zinwentaryzowanymi sieciami i instalacjami,
b. dodatkowe elementy wyposażenia konieczne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia
podstawowego,
10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej
11. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy - wg Załącznika nr 1 do SIWZ,
2) Załącznik do Oferty” – wg wzoru – Złącznik 1A do SIWZ,
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), dla każdego wykonawcy i podmiotów na których
zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
4) dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych
otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:170717-2018:TEXT:PL:HTML
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5) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie – jeżeli dotyczy
6) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 3 do SIWZ – jeżeli
dotyczy.
7) Dowód wniesienia wadium
8) Wypełniony Wykaz Cen, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
12. Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert:
1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
13. dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć wykonawca na wezwanie zamawiającego - dot. Wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona.
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków
4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
6) wykaz wykonanych robót budowlanych
7) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
8) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
9) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.
Dokumenty ww. należy złożyć zgodnie z zapisem Rozdziału X SIWZ.
13. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z art. 114 Kc - miesiąc liczy się za 30 dni
Powinno być:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł.
2.Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
3.Zamawiający nie ustanawia systemu kwalifikowania Wykonawców.
4.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
5.Nie przeprowadzono dialogu technicznego, o którym mowa w przepisie art. 31a ust. 1 ustawy.
6.Zamawiający przewiduje stosowanie procedury "odwróconej" (art. 24aa ust.1 Pzp)
7.Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust.1 pkt.12-23 Pzp
8. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4, 8 Pzp
9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp: Jego przedmiotem może być:
a.usunięcie kolizji z istniejącymi a nie zinwentaryzowanymi sieciami i instalacjami,
b.dodatkowe elementy wyposażenia konieczne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia
podstawowego,
10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej
11. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
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1)Formularz ofertowy - wg Załącznika nr 1 do SIWZ,
2)Załącznik do Oferty” – wg wzoru – Złącznik 1A do SIWZ,
3)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), dla każdego wykonawcy i podmiotów na których
zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
JEDZ należy przesłać na adres email: pk@pkbielsk.pl 
Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.
4)dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych
bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ.
5)Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie – jeżeli dotyczy
6)Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 3 do SIWZ – jeżeli
dotyczy.
7)Dowód wniesienia wadium
8)Wypełniony Wykaz Cen, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
12.Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert:
1)Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
13. dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć wykonawca na wezwanie zamawiającego - dot. Wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona.
1)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
2)odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
3)Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków
4)Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
5)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
6)wykaz wykonanych robót budowlanych
7)Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
8)Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
9) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności (…).
Dokumenty ww. należy złożyć zgodnie z zapisem Rozdziału X i XI SIWZ.
13Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z art. 114 Kc - miesiąc liczy się za 30 dni
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 12:00

mailto:pk@pkbielsk.pl
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Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


