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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Urząd Miejski w Chojnicach
Stary Rynek 1
Chojnice
89-600
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Domozych, Sylwia Jurkowska
Tel.: +48 523971800
E-mail: wydz.budowlany@miastochojnice.pl
Faks: +48 523972194
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.miastochojnice.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.miastochojnice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice
Numer referencyjny: BI.271.23.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45246400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice,
na trasie: ul. Okrężna, Park 1000 lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. Czarna Droga
w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice Człuchów”. Zamówienie obejmuje niżej wymienione branże:
• sanitarna ( sieci kd )
• budowlana (konstrukcje i zbiorniki)
• drogowa
• elektryczna (z elementami automatyki)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2018
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VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: buchwald1967
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-156140
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 202-458008
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/10/2018

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: II.2.14
Część nr: 1
Zamiast:
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury badania ofert, zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
ocenionajako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Powinno być:
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury badania ofert, zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy Pzp.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych
przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu oraz na podstawie protokołu odbioru robót
zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zamawiającego i pisemnego potwierdzenia od
Podwykonawców, iż dokonano zapłaty wszystkich istniejących wobec nich należności za okres, którego dotyczy
faktura, z tym, że:
W roku 2019: dla cz. I płatność nie może przekroczyć 700.000,00 zł
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Zamiast:
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury badania ofert, zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Powinno być:
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury badania ofert, zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
ocenionajako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych
przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu oraz na podstawie protokołu odbioru robót
zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zamawiającego i pisemnego potwierdzenia od
Podwykonawców, iż dokonano zapłaty wszystkich istniejących wobec nich należności za okres, którego dotyczy
faktura, z tym, że:
W roku 2019: dla cz. I płatność nie może przekroczyć 3.000.000,00 zł
Numer sekcji: II.2.14
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Część nr: 3
Zamiast:
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury badania ofert, zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Powinno być:
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury badania ofert, zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych
przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu oraz na podstawie protokołu odbioru robót
zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zamawiającego i pisemnego potwierdzenia od
Podwykonawców, iż dokonano zapłaty wszystkich istniejących wobec nich należności za okres, którego dotyczy
faktura, z tym, że:
W roku 2019: dla cz. I płatność nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają minimalne warunki dotyczące
doświadczenia - w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali
następujące roboty:
Dla Części I:
- minimum 1 robotę budowlaną w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i deszczowych o wartości min. 1
000000,00 PLN brutto
Dla Części II:
- minimum 1 robotę budowlaną w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i deszczowych o wartości min. 2
000000,00 PLN brutto oraz
- minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/odtworzeniu drogi asfaltowej o wartości
min. 1 000 000,00 PLN brutto
Dla Części III:
- minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remoncie zbiorników ziemnych o wartości
min. 2 000 000,00 PLN brutto oraz
- minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/regulacji cieku melioracyjnego o wartości
min. 1 000 000,00 PLN brutto.
W przypadku składania ofert na kilka części, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimalnym
doświadczeniem spełniającym warunki dla każdej z części.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają minimalne warunki dotyczące
doświadczenia - w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali
następujące roboty:
Dla Części I:
- minimum 1 robotę budowlaną w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub deszczowych o wartości min. 1
000000,00 PLN brutto
Dla Części II:
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- minimum 1 robotę budowlaną w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub deszczowych o wartości min. 2
000000,00 PLN brutto oraz
- minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub odtworzeniu drogi asfaltowej o
wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto
Dla Części III:
- minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie zbiorników ziemnych o
wartości min. 2 000 000,00 PLN brutto oraz
- minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub regulacji cieku melioracyjnego o
wartości min. 300 000,00 PLN brutto.
W przypadku składania ofert na kilka części, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimalnym
doświadczeniem spełniającym warunki dla każdej z części.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/01/2019
Powinno być:
Data: 01/02/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 04/12/2018
Czas lokalny: 11:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

