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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36101-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Starachowice: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
2018/S 017-036101

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach, ul.
Iglasta 5, Osoba do kontaktów: Jaromir Dąbek, Starachowice 27-200, Polska.

Tel.:  +48 412750335. Faks:  +48 412750536. E-mail: poczta@pwik.starachowice.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.12.2017, 2017/S 242-504868)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45252127, 45252100, 45252140, 45200000, 45111000, 45231300, 45252200, 45231220, 45231223, 45231222,
45232400, 45232422, 45300000, 45310000, 45311000, 51100000, 45331100, 45233220, 45100000
Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyposażenie oczyszczalni ścieków
Roboty budowlane w zakresie gazociągów
Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
Roboty w zakresie zbiorników gazu
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
Roboty w zakresie uzdatniania osadów
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
Instalowanie centralnego ogrzewania
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Przygotowanie terenu pod budowę
Zamiast:

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.4.2018 Zakończenie 30.11.2019
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
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 zamówienia 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
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podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału postępowaniu
składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniubędzie żądał następujących dokumentów, zgodnie z art. 26
ust.1 ustawy PZP.
a) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo
– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego Porozumienia w sprawie spłat tych należności,
na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ;
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega zopłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca 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;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.1.2018 - 11:00
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30.1.2018 - 11:30
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.1.2018 (11:00)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
30.1.2018 (11:30)
Powinno być:

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
20 miesięcy
III.2.1) Sytuacja podmiotowa Wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
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
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zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału postępowaniu
składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniubędzie żądał następujących dokumentów, zgodnie z art. 26
ust.1 ustawy Pzp.
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo
– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego Porozumienia w sprawie spłat tych należności,
na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ;
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega zopłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca 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;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne na formularzu zgodnym z 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:
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.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.2.2018 – 11:00
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 14.2.2018 – 11:30
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.2.2018 (11:00)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
14.2.2018 (11:30)


