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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: Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Iglasta 5
Miejscowość: Starachowice

Kod pocztowy: 27-200

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 412750335

Osoba do kontaktów: Jaromir Dąbek
E-mail: poczta@pwik.starachowice.pl

Faks: +48 412750536

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.pwik.starachowice.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem kontraktu są roboty budowlano-montażowe, związane z modernizacją linii osadowo – biogazowej
na oczyszczalni, która docelowo mieści się w grupie <100 000 RLM. Zaprojektowana oczyszczalnia ma
przepustowość umożliwiającą właściwe oczyszczenie ścieków przy obciążeniu oczyszczalni ładunkiem
zanieczyszczeń wynoszącym 99 000 RLM, i dopływie Qśr d=15.200m3/d, Qd max=18200m3/d. i przepływie
max dobowym w porze deszczowej do
Q max d= 24 000 m3/d. Projekt obejmuje wykonanie kompletnej linii osadowej i gazowej wraz z aparatem
kogeneracyjnym, siecią cieplną na terenie oczyszczalni, oraz innymi niezbędnymi instalacjami technologicznymi
(woda, kanalizacja, zasilanie energetyczne, kable sterownicze).W szczególności przedmiot zamówienia
obejmuje:
a) budowę dwóch wydzielonych komór fermentacji o konstrukcji żelbetowej i poj. czynnej ok. 2500m3 każda,
wraz z budynkiem maszynowni i klatką schodową, niezbędnymi instalacjami technologicznymi;
b) budowę nowego zbiornika gazu powłokowego o poj. 1000m3 wraz niezbędnymi urządzeniami i instalacjami
w tym pochodnią do spalania nadmiaru biogazu, odsiarczaniem, odwodnieniem, wentylatornią;
c) montaż aparatu kogeneracyjnego o mocy el. 253 kW i 315 kW mocy grzewczej z wykonaniem niezbędnych
instalacji sanitarnych i energetycznych - przebudowę instalacji c.o. (rury preizolowane) do obiektów na
oczyszczalni, montaż 1 szt. rezerwowego kotła gazowego o mocy 250 kW;
d) budowę budynku odwadniania osadu wraz z montażem wirówki;
e) budowę stanowiska do załadunku osadu odwodnionego i stanowiska do higienizacji osadu;
f) budowę magazynu osadu odwodnionego;
g) budowę wagi samochodowej o udźwigu nominalnym 40 000 kg;
h) uzupełnienie otwartej komory fermentacji w system mieszania gromadzonego osadu;
i) budowę kontenerowej stacji zlewczej ścieków wraz z kanalizacją d=0,2 m, l=ok.150m i niezbędnymi
instalacjami (el. akp, woda);
j) przebudowę budynku kotłowni na garaż-magazyn, przebudowę i dostosowanie istniejących obiektów
gospodarki osadowej tj.: np. pompownie, zbiorniki, zagęszczanie;
k) budowę niezbędnych dróg i dojść do obiektów;
l) wykonanie zlewni nieczystości płynnych;
m) remont kolektora dopływowego;
n) zakupu i dostawy wyposażenia;
o) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu;
p) przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45252127
45252100
45252140
45200000
45111000
45231300
45252200
45231220

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Słownik główny
45231223
45231222
45232400
45232422
45300000
45310000
45311000
51100000
45331100
45233220
45100000

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)
ZP/2/POIS/2017/MO/2
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_PWIKSTARACHOWICE
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-176213 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 242-504868 z dnia: 16/12/2017 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
13/12/2017 (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:
Rozpoczęcie 1.4.2018 Zakończenie 20 miesięcy
SEKCJA II3) Czas trwania
30.11.2019
zamówienia lub termin realizacji
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
SEKCJA III.2.1) Sytuacja
podmiotowa wykonawców, w
tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego

Zamiast:

Powinno być:

1. O udzielenie zamówieniamogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24
ust. 1, (z zastrzeżeniem art. 133 ust.
4 ustawy PZP) ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8
ustawy PZP oraz spełniają warunki
udziału wpostępowaniu określone w
pkt. III.1.3 ogłoszenia.
Dla potwierdzenia Wykonawca
złoży Jednolity Europejski
Dokument zamówienia (JEDZ), W
przypadkuwspólnego ubiegania się
o zamówienia przez Wykonawców
JEDZ złoży każdy z Wykonawców
wspólnieubiegających się o
zamówienie. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazaniabraku
istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24
ust. 1, (z zastrzeżeniem art. 133 ust.
4 ustawy PZP) ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8
ustawy PZP oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w
pkt. III.1.3 ogłoszenia.
Dla potwierdzenia Wykonawca złoży
Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia (JEDZ), W przypadku
wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców
JEDZ złoży każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w
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zakresie, w jakim powołuje się
zakresie, w jakim powołuje się
na ichzasoby, warunków udziału
na ich zasoby, warunków udziału
postępowaniu składa także JEDZ
postępowaniu składa także JEDZ
dotyczący tych podmiotów oraz
dotyczący tych podmiotów oraz
zobowiązanie tychpodmiotów
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania Wykonawcy
do oddania Wykonawcy do
do dyspozycji niezbędnych
dyspozycji niezbędnych zasobów na
zasobów na potrzeby wykonania
potrzeby wykonania Zamówienia.
Zamówienia.Zamawiający, przed
Zamawiający, przed udzieleniem
udzieleniem zamówienia, na
zamówienia, na potwierdzenie
potwierdzenie spełniania warunków spełniania warunków udziału
udziału w postępowaniubędzie żądał w postępowaniubędzie żądał
następujących dokumentów, zgodnie następujących dokumentów, zgodnie
z art. 26 ust.1 ustawy PZP.
z art. 26 ust.1 ustawy PZP.
a) odpisu z właściwego rejestru lub a) informacji z Krajowego Rejestru
z Centralnej Ewidencji i Informacji
Karnego w zakresie określonym
o Działalności Gospodarczej,
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
jeżeliodrębne przepisy wymagają
ustawy,wystawionej nie wcześniej niż
wpisu do rejestru lub ewidencji;
6 miesięcy przed upływem terminu
b) informacji z Krajowego Rejestru składania ofert;
Karnego w zakresie określonym
b) odpisu z właściwego rejestru lub
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
z Centralnej Ewidencji i Informacji
ustawy,wystawionej nie wcześniej niż o Działalności Gospodarczej,
6 miesięcy przed upływem terminu jeżeliodrębne przepisy wymagają
składania ofert;
wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia Wykonawcy
c) oświadczenia Wykonawcy
o braku wydania wobec niego
o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub
prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznejdecyzji administracyjnej o ostatecznej decyzji administracyjnej
zaleganiu z uiszczaniem podatków, o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lubzdrowotne albo –
społeczne lubzdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego
w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów
wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonaniepłatności potwierdzających dokonanie
tych należności wraz z ewentualnymi płatności tych należności wraz
odsetkami lub grzywnami lub
z ewentualnymi odsetkami lub
zawarcie wiążącego Porozumieniaw grzywnami lub zawarcie wiążącego
sprawie spłat tych należności,
Porozumienia w sprawie spłat tych
na formularzu zgodnym z treścią
należności, na formularzu zgodnym z
załącznika nr 6 do SIWZ;
treścią załącznika nr 6 do SIWZ;
d) zaświadczenia właściwego
d) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego
naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega zopłacaniem podatków, nie zalega zopłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej
wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lubinnego
terminu składania ofert lubinnego
dokumentu potwierdzającego, że
dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowymw właściwym organem podatkowymw
sprawie spłat tych należności
sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami
wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności
lub grzywnami, w szczególności
uzyskałprzewidziane prawem
uzyskałprzewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie wcałości płatności lub wstrzymanie wcałości

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

6/8

wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu;
organu;
e) zaświadczenia właściwej
e) zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub KasyRolniczego Ubezpieczenia lub KasyRolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca
potwierdzającego, że wykonawca
nie zalegaz opłacaniem składek
nie zalegaz opłacaniem składek
na ubezpieczenie społeczne lub
na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie
zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiąceprzed
wcześniej niż 3 miesiąceprzed
upływem terminu składania ofert
upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie
albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub
do udziału w postępowaniu, lub
innegodokumentu potwierdzającego, innegodokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie
z właściwym organem w sprawie
spłat tychnależności wraz z
spłat tychnależności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub
ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawemzwolnienie,
przewidziane prawemzwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na
odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub
raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania
wstrzymanie w całości wykonania
decyzjiwłaściwego organu;
decyzjiwłaściwego organu;
f) oświadczenia Wykonawcy o
f) oświadczenia Wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego
braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego
tytułem środka zapobiegawczego
zakazuubiegania się o zamówienia zakazuubiegania się o zamówienia
publiczne na formularzu zgodnym z publiczne na formularzu zgodnym z
treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w o których mowa w ust. 1
pkt. 1)
1) lit. a – składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument,
w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy;
2) lit. b, d-e – składa dokument
lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
SEKCJA IV.3.4) Termin składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu

Zamiast:
30.1.2018 - 11:00

Powinno być:
14.02.2018 - 11:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
SEKCJA IV.3.7) Warunki otwarcia
ofert

Zamiast:
Data: 30.1.2018 - 11:30

Powinno być:
Data: 14.02.2018 - 11:30

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
30/01/2018 Godzina: 11:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
30/01/2018 Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/02/2018 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/02/2018 Godzina: 11:30
(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:
23/01/2018 (dd/mm/rrrr) - ID:2018-012231
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