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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. Jednostka
Realizująca Projekt adres: ul. Andersa 94, 48-340
Głuchołazy, Polska

Tel.: +48 774527730

Osoba do kontaktów:  W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Augustyn Fornal, w sprawach
dotyczących procedury zamówienia - Janusz Horodyski

E-mail: Faks:  +48 774527735

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:
Zadanie Nr IX - Budowa ujęcia i SUW Sławniowice - zadanie 3b – Etap II

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

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z dowiązaniami
sieciowymi i zasilaniem elektroenergetycznym w miejscowości Sławniowice, Zadanie Nr IX - Budowa ujęcia i
SUW w Sławniowicach - zadanie 3b, - Etap II.
2. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Głuchołazy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy
o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-003/08, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
3. Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA
BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie
angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane
przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-
Bois, Cointrin.
4. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą Prawo budowlane,
Kodeksem cywilnym oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie
robót zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami
dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów,
materiałów stosowanych w budownictwie.
5. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane:
1) UJĘCIE WODY:
- wykonanie przepustu – mostka na potoku Maruszka o szer. koryta ok. 5,0 m - 1 kpl.,
- wykonanie dojazdu oraz placu manewrowego z tłucznia kamiennego - 340,0 m²,
- demontaż pompy głębinowej z orurowaniem i obudową czynnej studni S1 - 1 kpl.,
- zabudowa pomp głębinowych wraz z wykonaniem obudów nadziemnych i armaturą - 2 kpl.,
- linie eNN i sygnalizacyjne z rozdzielnicą zasilająco-sterującą – 1 kpl.
- zagospodarowanie, ogrodzenie, chodniki i oświetlenie terenu - 1 kpl.
2) STACJA UZDATNIANIA WODY:
- budowa budynku technicznego SUW (54,2 m2, 220,0 m3) wraz z wyposażeniem w kompletne instalacje - 1
kpl.,
- budowa komory zasuw o wymiarze zewnętrznym: 4,40 m x 3,40 m x 2,70 m wraz z wyposażeniem w rurociągi
i armaturę technologiczną - 1 kpl.,
- budowa komory pomiarowej o wymiarze zewnętrznym: 4,40 m x 1,90 m x 2,70 m wraz z wyposażeniem
technologicznym - 1 kpl.,
- budowa zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności całkowitej 6,0 m³ - 1 szt.,
- budowa zbiornika rozsączającego o pojemności całkowitej 60,0 m³ - 1 kpl.,
- budowa zbiorników na wodę czystą ze stali nierdzewnej na żelbetowych płytach fundamentowych o
pojemności całkowitej 100,00 m³ wraz z izolacją cieplną i wyposażeniem - 2 kpl.,
- budowa zespołu przyłączy technologicznych i sanitarnych - 1 kpl.,
- budowa linii kablowych eNN i syganalizacyjnych - 1 kpl.,
- budowa kompletnej stacji transformatorowej słupowej 15,0/0,4 kV, o mocy 63 kVA typu STNKo-20/630 ze
złączem kablowo–pomiarowym - 1 kpl.,
- zagospodarowanie, oświetlenie i ogrodzenie terenu - 1 kpl.,
- budowa masztu antenowego z anteną łączności radiowej i kablem antenowym - 1 kpl.,
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- budowa dróg, chodników i opasek z kostki betonowej - 340,0 m².
3) BUDOWA SIECI TRANZYTOWYCH W TERENIE:
- budowa sieci wody surowej z rur PE100 , PN 16, Ø 160 mm - 774,0 m,
- budowa sieci magistralnej wody uzdatnionej z rur PE 100, PN 10, Ø 160 mm - 664,0 m,
- budowa linii kablowej SN – 15 kV, XRUHAKXs 3 x 1 x 50 mm² - 310,0 m,
- budowa linii kablowej zasilającej NN - 0,4 kV, YAKY 4 x 150 mm² - 850,0 m,
- budowa magistrali światłowodowej - 800,0 m.
4) NAPRAWA NAWIERZCHNI DRÓG DOJAZDOWYCH DO PLACU BUDOWY:
- wyprofilowanie podłoża drogi gruntowej z uzupełnieniem nawierzchni z tłucznia kamiennego o gr. 6 cm z
zawałowaniem - 1755,0 m².
6. Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez niego
nadzorowana i gwarantowana.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu
zamówienia i w jego okolicy przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa
w tym postępowaniu) w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego
postępowania przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem
przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym Wykonawca powinien zgłosić ten fakt
Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
8.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 45100000  
 45252126  
 45310000  
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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)
2/FS/2013/3b-II

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:   2013-080070   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 116-197019  z dnia:  18/06/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/06/2013  (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:
II.3) Czas trwania zamówienia lub
termin realizacji:

Zamiast:
Okres w miesiącach : 6

Powinno być:
Okres w miesiącach : 18

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:
24/07/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/07/2013   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:
24/07/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/07/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
24/07/2013   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/07/2013   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
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Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-091381
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