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Ogłoszenie nr 500047853-N-2017 z dnia 24-10-2017 r.

Wołomin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 599863-N-2017 

Data: 12/10/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 1728233000000, ul. ul. Graniczna  1, 05200   Wołomin,

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 762 121, e-mail e.placzek@pwik.wolomin.pl, faks 227 763 358. 

Adres strony internetowej (url): www.pwik.wolomin.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.7 

W ogłoszeniu jest: Oferent ubiegający się o zamówienie musi spełnić ww. warunki i wymagania, w celu ich potwierdzenia winien dołączyć

do oferty (formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw.

dokumenty w następującej kolejności: a)Formularz oferty (wzór formularza oferty: dodatek nr 2 do SIWZ) – załącznik nr 1, b)Oświadczenie

Oferenta lub dokument potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że oferent jest uprawniony

do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – załącznik nr 2, c)Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących

wspólnie lub oświadczenie, że podmiot występuje samodzielnie - załącznik nr 3, d)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w

zakresie analogicznym do określonego w art. pkt 13 i 14 art. 24 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 4, e)Aktualne zaświadczenie z właściwego

urzędu skarbowego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, - załącznik nr 5, f)Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem opłat i składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 6, g)Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do tych dokumentów zastrzeżeń, oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia

do przygotowania oferty (wzór oświadczenia: dodatek nr 3 do SIWZ) – załącznik nr 7 , h)Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do

wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) – załącznik nr 8, i)Podpisaną ostatnią stronę Umowy i

parafowane wszystkie jej pozostałe strony (wzór Umowy: dodatek nr 5 do SIWZ) – załącznik nr 9, j)Upoważnienie do podpisania oferty, jeżeli

ofertę podpisują inne osoby niż upoważnione do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzór upoważnienia: dodatek

nr 6 do SIWZ) – załącznik nr 10 , k)Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych robót budowlanych odpowiadających opisowi przedmiotu

zamówienia w zakresie obiektów kubaturowych oczyszczalni ścieków z podczyszczaniem mechanicznym ścieków oraz wykonania kanalizacji

sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią o wydajności min. 50 m3/h o wartości min. 1 000 000,00 PLN netto dla każdej budowy w okresie

ostatnim pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem

ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane

należycie (dodatek nr 9 do SIWZ) – załącznik nr 11, l)Oświadczenie Oferenta o posiadaniu osoby zkwalifikacjami zawodowymi do wykonania
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przedmiotu zamówienia (dodatek nr 8 do SIWZ) – załącznik nr 12, m)Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo

informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (dodatek nr 7 do SIWZ)– załącznik nr 13, n)Dokument potwierdzający iż

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł netto (słownie: jeden milion zł) –

załącznik nr 14, o)wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (dodatek nr 10 do SIWZ) – załącznik nr 15, p)kosztorys

ofertowy (stanowiący jedynie cześć informacyjną i pomocniczą) opracowany na podstawie OPZ wraz z Załącznikami – załącznik nr 16,

q)Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji robót oraz powiązany z nim plan płatności (ww. są dokumentami wstępnymi. Ostateczne

sformułowanie harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji robót oraz powiązanego z nim planu płatności nastąpi w ramach realizacji

Umowy) – załącznik nr 17, r)Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecności Inwestora przed złożeniem oferty – załącznik nr 18,

s)Potwierdzenie wniesienia wadium – załącznik nr 19. 

W ogłoszeniu powinno być: Oferent ubiegający się o zamówienie musi spełnić ww. warunki i wymagania, w celu ich potwierdzenia winien

dołączyć do oferty (formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionego przedstawiciela

Oferenta) nw. dokumenty w następującej kolejności: a)Formularz oferty (wzór formularza oferty: dodatek nr 2 do SIWZ) – załącznik nr 1,

b)Oświadczenie Oferenta lub dokument potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że oferent

jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z właściwego rejestru albo

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – załącznik nr 2,c)Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących

wspólnie lub oświadczenie, że podmiot występuje samodzielnie - załącznik nr 3,d)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w

zakresie analogicznym do określonego w art. pkt 13 i 14 art. 24 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 4, e)Aktualne zaświadczenie z właściwego

urzędu skarbowego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, - załącznik nr 5,f)Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem opłat i składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 6,g)Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do tych dokumentów zastrzeżeń, oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia

do przygotowania oferty (wzór oświadczenia: dodatek nr 3 do SIWZ) – załącznik nr 7 ,h)Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do

wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) – załącznik nr 8, i)Podpisaną ostatnią stronę Umowy i

parafowane wszystkie jej pozostałe strony (wzór Umowy: dodatek nr 5 do SIWZ) – załącznik nr 9, j)Upoważnienie do podpisania oferty, jeżeli

ofertę podpisują inne osoby niż upoważnione do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzór upoważnienia: dodatek

nr 6 do SIWZ) – załącznik nr 10 , k)Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych robót budowlanych odpowiadających opisowi przedmiotu

zamówienia w zakresie obiektów kubaturowych oczyszczalni ścieków z podczyszczaniem mechanicznym ścieków oraz wykonania kanalizacji

sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią o wydajności min. 50 m3/h o wartości min. 1 000 000,00 PLN netto dla każdej budowy w okresie

ostatnim pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem

ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane

należycie (dodatek nr 9 do SIWZ) – załącznik nr 11, l)Oświadczenie Oferenta o posiadaniu osoby zkwalifikacjami zawodowymi do wykonania

przedmiotu zamówienia (dodatek nr 8 do SIWZ) – załącznik nr 12, m)Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo

informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (dodatek nr 7 do SIWZ)– załącznik nr 13, n)Dokument potwierdzający iż

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł netto (słownie: jeden milion zł) –

załącznik nr 14, o)wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (dodatek nr 10 do SIWZ) – załącznik nr 15, p)kosztorys

ofertowy (stanowiący jedynie cześć informacyjną i pomocniczą) opracowany na podstawie OPZ wraz z Załącznikami – załącznik nr 16,

q)Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecności Inwestora przed złożeniem oferty – załącznik nr 18, r)Potwierdzenie wniesienia

wadium – załącznik nr 19. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data:2017-10-27, godzina:10:45 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data:2017-10-31,

godzina:10:45 
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