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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/U E
Sekcja 1: Instytucja zamawiającalpodmiot zamawiający
1.1) Nazwa i adresy

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4
Elbląg
82-300
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Ziemińska, Igor Zasadziński, Beata Adamkiewicz
Tel.: +48 552307150 / +48 552307216 /+48 552307432
E-mail: epwik@epwik.com.pI
Faks: +48 552307103
Kod NUTS: PL621
Adresy internetowe:
Główny adres: www.epwik.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

11.1) Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1) Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 W Elblągu
Numer referencyjny: 360/4146/2019

11.1.2) Główny kod CPy

45252100

11.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

11.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy uI. Mazurskiej 47w
Elblągu,o przepustowości Qśr.d.=22 000 m3/d.
Przebudowa i rozbudowa obejmuje:
Element I modernizacja ciągu ściekowego i osadowego - zamówienie podstawowe,
Element II zagospodarowanie osadów ściekowych - zamówienie objęte prawem opcji,
Element III zagospodarowanie terenu - zamówienie objęte prawem opcji.
Prace budowlane przebiegać będą podczas ciągłej pracy oczyszczalni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych znajduje się w dokumentach zamówienia, dostępnych pod adresem
wymienionym w pkt 1.3) niniejszego ogłoszenia.

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



2/2

yl.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: wikeg
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-136034
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2019/S 192-467404
Data wystania pierwotnego ogłoszenia: 01/10/2019

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

ylI.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

ylI.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: 111.1.3
Zamiast:
A. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie
wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej:
- dwa zamówienia, z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub
przebudowie oczyszczalni ścieków o wartości robót równej lub przekraczającej kwotę 30 000 000 PLN (łącznie
z podatkiem VAT), w tym jedna o wydajności średniodobowej co najmniej Qdśr= 15 000 m3/d
oraz
- minimum jedno zamówienie polegające na budowie kompostowni osadów ściekowych lub odpadów
komunalnych wraz z biofiltrem oraz mechanicznym napowietrzaniem o przepustowości min. 10 000 Mg/rok o
wartości min. 5 000 000 PLN (łącznie z podatkiem VAT).
Powinno być:
A. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie
wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej:
- dwa zamówienia, z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub
przebudowie oczyszczalni ścieków o wartości robót równej lub przekraczającej kwotę 30 000 000 PLN (łącznie
z podatkiem VAT), w tym jedna o wydajności średniodobowej co najmniej Qdśr= 15 000 m3/d
oraz
- minimum jedno zamówienie polegające na budowie kompostowni osadów ściekowych lub odpadów
komunalnych wraz z biofiltrem oraz mechanicznym napowietrzaniem o przepustowości min. 10 000 Mg/rok o
wartości min. 5 000 000 PLN (łącznie z podatkiem VAT).

yll.2) Inne dodatkowe informacje:
Dalsza treść w sekcji 111.1.3 pozostaje niezmieniona

DYREK RZĄDU

mgr inż mir Kurkiewicz


