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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21491-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
2018/S 011-021491
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 236-490246)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich
006092820
al. Niepodległości 32
Zielona Góra
65-042
Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Zamówień i Administracji
Tel.: +48 683280307
E-mail: M.Szpakowska@zdw.zgora.pl
Faks: +48 683280338
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.zgora.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy
drogach woj. administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zad. nr 1, 2, 3, 4
Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-117/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45232410

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Zadanie nr 1:
a) Konserwacja przepustów
b) Konserwacja rowów
c) Naprawa przepustów, obiektów mostowych
d) Naprawa barier i poręczy
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e) Naprawa elementów odwodnienia dróg
f) Oczyszczenie kanalizacji deszczowej przy zamuleniu 1/2, 2/3 i 3/3
g) Naprawa kanalizacji deszczowej
Zadanie nr 2:
a) Kanalizacja deszczowa – oczyszczanie przy zamuleniu 1/2, 2/3 i 3/3
b) Przepusty betonowe i PCV
c) Kanalizacja deszczowa – naprawa
Zadanie nr 3 i 4:
a) Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich
b) Czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej
c) Przegląd i naprawa separatorów i osadników
d) Czyszczenie separatorów i osadników
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 236-490246

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
4.1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) Dotyczy zadania nr 3 i 4: aktualnego zezwolenia wydanego w drodze decyzji na prowadzenie działalności
w zakresie odpadów z grupy 13 05 zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (dz. U. z 2013 poz. 21 z
późn. zm.)
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż:
Zadanie nr 1:134.000 PLN.
Zadanie nr 2:168.000 PLN.
Zadanie nr 3:128.000 PLN.
Zadanie nr 4:90.000 PLN.
3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publ., w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień,
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publ.,a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publ. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
4.1.1Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych dok.w,o których mowa w pkt
4.1.2)zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dok. o których mowa w art. 26 ust 2c ustawy
pzp
Powinno być:
4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż:
Zadanie nr 1: 134 000 PLN.
Zadanie nr 2: 168 000 PLN.
Zadanie nr 3: 128 000 PLN.
Zadanie nr 4: 90 000 PLN.
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publ., w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publ.,a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publ. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
4.1.1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dok. w, o których mowa w pkt
4.1.1) Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dok. o których mowa w art. 26 ust 2c ustawy
Pzp.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 17/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
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Zamiast:
Data: 17/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 01/02/2018
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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