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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wlkp.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 3-4
Miejscowość: Gorzów Wlkp.

Kod pocztowy: 66-400

Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 957355576

Osoba do kontaktów: Aneta Rachmil
E-mail: zampubl@um.gorzow.pl

Faks: +48 957355612

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
BUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH Z REJONU ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA
GORZOWA WLKP.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlano-montażowych, które będą wykonywane w oparciu
o postanowienia Warunków Ogólnych i wprowadzonych Warunków Szczególnych Kontraktu na budowę dla
robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego [Warunki Ogólne, wydanie angielsko
- polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999)].
W ramach inwestycji: Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta
Gorzowa Wlkp. przewidziane jest wykonanie:
a.kanałów deszczowych z rur PEHD SN8,
b.systemu oczyszczania w postaci osadnika i separatora koalescencyjnego z wkładem lamelowym,
c.zbiornika retencyjnego,
d.drogi technologicznej,
e.usunięcia kolizji z linią napowietrzną energetyczną.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45220000
45100000
45200000
45230000
45232130
45233200

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
WOU-IV.271.43.2014.AR
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_umgorzow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-103323 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 150-269075 z dnia: 07/08/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
05/08/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
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
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Minimalny poziom ewentualnie
Minimalny poziom ewentualnie
III.2.3)
wymaganych
wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
standardów: (jeżeli dotyczy)
1. w zakresie posiadania wiedzy i
1. w zakresie posiadania wiedzy i
doświadczenia
doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za
Zamawiający uzna warunek za
spełniony w tym
spełniony w tym
zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w ciągu
że w ciągu
ostatnich pięciu lat przed upływem ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania
terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia
ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest
działalności jest
krótszy – to w tym okresie) wykonał krótszy – to w tym okresie) wykonał
w sposób należyty,
w sposób należyty,
zgodnie z zasadami sztuki
zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo
budowlanej i prawidłowo
ukończył:
ukończył:
- co najmniej dwie roboty budowlane, - co najmniej dwie roboty budowlane,
każda polegająca
każda polegająca na budowie lub
na budowie lub przebudowie co
przebudowie co najmniej jednego
najmniej jednego
zbiornika retencyjnego o objętości
minimum 5000 m3,
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zbiornika retencyjnego o objętości - co najmniej jedną robotę
5000 m3,
budowlaną, polegającą na budowie
- co najmniej dwie roboty budowlane, kanalizacji (deszczowej lub
każda polegająca
sanitarnej, lub ogólnospławnej) o
na budowie kanalizacji deszczowej o długości min 4 km i średnicy min. Ø
długości min 5 km
800,
( w tym jedno zadanie przy
- co najmniej jedną robotę
zastosowaniu rur PE-HD w
budowlaną, polegającą na budowie
połączeniach spawanych).
kanalizacji (deszczowej lub
Zamawiający dokona oceny
sanitarnej, lub ogólnospławnej) z rur
spełniania warunku udziału
PE-HD w połączeniach spawanych
w postępowaniu w tym zakresie na o długości min 2,5 km i średnicy min.
podstawie wykazu
Ø 800,
robót złożonego na druku
Zamawiający dokona oceny
stanowiącym Załącznik Nr 4
spełniania warunku udziału
do SIWZ
w postępowaniu w tym zakresie na
2. w zakresie dysponowania
podstawie wykazu
osobami zdolnymi do
robót złożonego na druku
wykonania zamówienia
stanowiącym Załącznik Nr 4
Zamawiający uzna warunek za
do SIWZ
spełniony w tym
2. w zakresie dysponowania
zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, osobami zdolnymi do
że osoby, które
wykonania zamówienia
będą uczestniczyć w wykonaniu
Zamawiający uzna warunek za
zamówienia posiadają
spełniony w tym
kwalifikacje zawodowe,
zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże,
doświadczenie i wykształcenie
że osoby, które
niezbędne do jego realizacji, a także będą uczestniczyć w wykonaniu
przedstawi
zamówienia posiadają
informację o podstawie
kwalifikacje zawodowe,
dysponowania tymi osobami, tj:
doświadczenie i wykształcenie
- co najmniej 1 osoba (Przedstawiciel niezbędne do jego realizacji, a także
Wykonawcy/
przedstawi
Dyrektor Kontraktu), posiadająca
informację o podstawie
minimum 5-letnie
dysponowania tymi osobami, tj:
doświadczenie zawodowe w
- co najmniej 1 osoba (Przedstawiciel
pełnieniu funkcji Dyrektora
Wykonawcy/
Kontraktu lub zastępcy Dyrektora
Dyrektor Kontraktu), posiadająca
Kontraktu obejmujące
minimum 5-letnie
przynajmniej dwa Kontrakty o
doświadczenie zawodowe w
wartości minimum 20 mln
pełnieniu funkcji Dyrektora
zł każdy,
Kontraktu lub zastępcy Dyrektora
- co najmniej 1 osoba (Kierownik
Kontraktu obejmujące
Budowy), posiadająca
przynajmniej dwa Kontrakty o
uprawnienia budowane w
wartości minimum 20 mln
specjalności w zakresie
zł każdy,
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, - co najmniej 1 osoba (Kierownik
wentylacyjnych,
Budowy), posiadająca uprawnienia
gazowych, wodociągowych i
budowane w specjalności w zakresie
kanalizacyjnych bez
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
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bez ograniczeń oraz posiadająca
ograniczeń oraz posiadająca
minimum 5- letniedoświadczenie
minimum 5- letnie doświadczenie
zawodowe jako kierownik budowy/ zawodowe jako kierownik budowy/
robót na Kontraktach, w ramach
robót na Kontraktach polegających
których zrealizowane
na:
zostały co najmniej 2 zadania, każde *budowie kanalizacji (deszczowej
polegające na
lub sanitarnej, lub ogólnospławnej) o
budowie kanalizacji deszczowej o
długości min 4 km i średnicy min. Ø
długości min 5 km
800 oraz
( w tym jedno zadanie przy
*budowie kanalizacji (deszczowej lub
zastosowaniu rur PE-HD w
sanitarnej, lub ogólnospławnej) z rur
połączeniach spawanych).
PE-HD w połączeniach spawanych
- co najmniej 1 osoba (Kierownik
o długości min 2,5 km i średnicy min.
robót konstrukcyjnobudowlanych), Ø 800,
posiadająca uprawnienia budowlane - co najmniej 1 osoba (Kierownik
w specjalności konstrukcyjnorobót konstrukcyjnobudowlanych),
budowlanej oraz
posiadająca uprawnienia budowlane
posiadająca minimum 5-letnie
w specjalności konstrukcyjnodoświadczenie
budowlanej oraz
zawodowe jako kierownik budowy/ posiadająca minimum 5-letnie
robót na
doświadczenie
Kontraktach, w ramach których
zawodowe jako kierownik budowy/
zrealizowane zostały 2
robót na
zadania, każde polegające na
Kontraktach, w ramach których
budowie lub przebudowie
zrealizowane zostały 2
zbiorników retencyjnych o objętości zadania, każde polegające na
minimum 5000 m3.
budowie lub przebudowie
- co najmniej 1 osoba (Kierownik
zbiorników retencyjnych o objętości
robót elektrycznych),
minimum 5000 m3.
posiadająca uprawnienia budowlane - co najmniej 1 osoba (Kierownik
w
robót elektrycznych),
specjalności instalacji i urządzeń
posiadająca uprawnienia budowlane
elektrycznych i
w
elektroenergetycznych oraz
specjalności instalacji i urządzeń
posiadająca minimum 3elektrycznych i
letnie doświadczenie zawodowe jako elektroenergetycznych oraz
kierownik budowy/
posiadająca minimum 3robót elektrycznych i
letnie doświadczenie zawodowe jako
elektroenergetycznych .
kierownik budowy/
- co najmniej 1 osoba (Kierownik
robót elektrycznych i
robót drogowych),
elektroenergetycznych .
posiadająca uprawnienia budowlane - co najmniej 1 osoba (Kierownik
w specjalności
robót drogowych),
drogowej oraz posiadająca minimum posiadająca uprawnienia budowlane
3- letnie
w specjalności
doświadczenie zawodowe jako
drogowej oraz posiadająca minimum
kierownik budowy/robót
3- letnie
drogowych ,
doświadczenie zawodowe jako
- Specjalista ds. rozliczeń –
kierownik budowy/robót
posiadający wykształcenie
drogowych ,
wyższe budowlane
- Specjalista ds. rozliczeń –
posiadający wykształcenie
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W zakresie wymienionych powyżej wyższe budowlane
uprawnień,
W zakresie wymienionych powyżej
Zamawiający uzna odpowiadające uprawnień,
im ważne
Zamawiający uzna odpowiadające
uprawnienia budowlane wydane na im ważne
podstawie
uprawnienia budowlane wydane na
wcześniej obowiązujących przepisów podstawie
oraz zagraniczne
wcześniej obowiązujących przepisów
uprawnienia uznane w zakresie i na oraz zagraniczne
zasadach
uprawnienia uznane w zakresie i na
opisanych w ustawie z dnia
zasadach
18.03.2008 r. o zasadach
opisanych w ustawie z dnia
uznawania kwalifikacji zawodowych 18.03.2008 r. o zasadach
nabytych w
uznawania kwalifikacji zawodowych
państwach członkowskich Unii
nabytych w
Europejskiej.
państwach członkowskich Unii
Zamawiający dopuszcza łączenie w/ Europejskiej.
w specjalności
Zamawiający dopuszcza łączenie w/
jeżeli którakolwiek z uprawnionych w specjalności
osób będzie
jeżeli którakolwiek z uprawnionych
posiadała łącznie wymagane przez osób będzie
Zamawiającego
posiadała łącznie wymagane przez
uprawnienia.
Zamawiającego
Zamawiający dokona oceny
uprawnienia.
spełniania warunku udziału
Zamawiający dokona oceny
w postępowaniu w tym zakresie na spełniania warunku udziału
podstawie wykazu
w postępowaniu w tym zakresie na
osób złożonego na druku
podstawie wykazu
stanowiącym Załącznik Nr 5
osób złożonego na druku
do SIWZ.
stanowiącym Załącznik Nr 5
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp do SIWZ.
Wykonawca
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp
może polegać na wiedzy i
Wykonawca
doświadczeniu, potencjale
może polegać na wiedzy i
technicznym, osobach zdolnych do doświadczeniu, potencjale
wykonania
technicznym, osobach zdolnych do
zamówienia lub zdolnościach
wykonania
finansowych innych
zamówienia lub zdolnościach
podmiotów, niezależnie od
finansowych innych
charakteru prawnego
podmiotów, niezależnie od
łączących go z nimi stosunków.
charakteru prawnego
Wykonawca w takiej
łączących go z nimi stosunków.
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Wykonawca w takiej
Zamawiającemu,
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
iż będzie dysponował zasobami
Zamawiającemu,
niezbędnymi do
iż będzie dysponował zasobami
realizacji zamówienia, w
niezbędnymi do
szczególności przedstawiając
realizacji zamówienia, w
w tym celu oryginał pisemnego
szczególności przedstawiając
zobowiązania tych
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podmiotów do oddania mu do
w tym celu oryginał pisemnego
dyspozycji niezbędnych
zobowiązania tych
zasobów na okres korzystania z nich podmiotów do oddania mu do
przy wykonywaniu
dyspozycji niezbędnych
zamówienia.
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu
zamówienia.

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

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-111808

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

8/8

