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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  „Wodociągi” Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Reymonta 12

Miejscowość:  Głuchołazy Kod pocztowy:  48-340 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  „Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta
12, 48-340, Głuchołazy, Polska

Tel.: +48 774391932

Osoba do kontaktów:  W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Przemysław Nerczyński, w sprawach
dotyczących procedury zamówienia - Janusz Horodyski

E-mail: Faks:  +48 774391742

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.wodgluch.pl

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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Sucha Kamienica i Stary Las z włączeniem
do Polskiego Świętowa.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w
miejscowościach Sucha Kamienica i Stary Las z włączeniem do Polskiego Świętowa.
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane:
1) sieć kanalizacji sanitarnej:
- kanalizacja grawitacyjna DN 200 mm - 4 634,20 m
- dosięgniki (przyłącza) DN 160 mm - 950,00 m
- kanalizacja tłoczna DN 90 mm - 3 016,30 m
- kanalizacja tłoczna DN 63 mm - 3,00 m
Razem: 8 603,50 m
2) sieć wodociągowa:
- wodociąg DN 160 mm - 3 811,70 m
- wodociąg DN 90 mm - 386,60 m
- wodociąg DN 40 mm - 166,00 m
- dosięgniki (przyłącza) DN 32 mm - 424,20 m
Razem: 4 788,50 m
3) tłocznia ścieków - 1kpl.
4) sieciowa przepompownia ścieków - 1kpl.
3. Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez niego
nadzorowana i gwarantowana.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Część III SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  
Dodatkowe przedmioty 45231300  
 45311000  
 45100000  
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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)
1/PROW/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_wodgluch
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-114660   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 159-265554  z dnia:  21/08/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/08/2012  (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
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa:

Zamiast:

a) Wykonawca musi wykazać, iż
osiągnął w każdym z ostatnich 3
latach obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, przychody
ze sprzedaży netto w kwocie co
najmniej 3.000.000,00 PLN (słownie:
trzy miliony złotych).
W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku Wykonawca
przedłoży rachunek zysków i strat,
stanowiący część sprawozdania
finansowego a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również z opinią
odpowiednio o badanej części
sprawozdania – rachunku zysków
i strat (Zamawiający będzie brał
pod uwagę dane wskazane w
poz. A rachunku zysków i strat),
a w przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego, inne
dokumenty określające przychody
netto ze sprzedaży – za okres

Powinno być:

a) Wykonawca musi wykazać, iż
osiągnął w każdym z ostatnich
3 lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, przychody
ze sprzedaży netto w kwocie co
najmniej 3.000.000,00 PLN (słownie:
trzy miliony złotych).
W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku Wykonawca
przedłoży rachunek zysków i strat,
stanowiący część sprawozdania
finansowego a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również z opinią
odpowiednio o badanej części
sprawozdania – rachunku zysków
i strat (Zamawiający będzie brał
pod uwagę dane wskazane w
poz. A rachunku zysków i strat),
a w przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego, inne
dokumenty określające przychody
netto ze sprzedaży – za okres
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ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres.

ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego:

Zamiast:
26/09/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/09/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
26/09/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/09/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
26/09/2012   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/09/2012   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

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:
06/09/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-123905
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