
Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o

przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Swarzędz: Roboty budowlane

2021/S 141-372210

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 112-290683)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Swarzędz w imieniu i na rzecz Aquanet S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: 777-00-03-274

Adres pocztowy: ul. Rynek 1

Miejscowość: Swarzędz

Kod NUTS: PL418 Poznański

Kod pocztowy: 62-020

Państwo: Polska

E-mail: zamowienia@swarzedz.pl

Tel.: +48 616512406

Faks: +48 616512211

Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.swarzedz.eu

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa ulicy Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza,

Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej wraz z siecią wodociągową,

kanalizacją sanitarną i siecią gazową

Numer referencyjny: WRPZP.271-09/2021

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na

budowie ulicy Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza,



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej wraz z siecią wodociągową,

kanalizacją sanitarną i siecią gazową.

Realizacja zamówienia obejmuje swoim zakresem:

I. budowa ulicy:

— roboty drogowe,

— budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

— budowę sieci wodociągowej,

— usunięcie kolizji z gazociągiem,

— budowę oświetlenia ulicznego,

— budowę kanalizacji teletechnicznej,

— usunięcie kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,

— roboty związane z terenami zieleni.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 112-290683

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:

Zamiast:

Inwestor zastępczy Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126 w

imieniu i na rzecz którego na podstawie umowy nr U/81/IB/XII/2020 z dnia 21

stycznia 2021 r. działa Gmina Swarzędz. Gmina Swarzędz została upoważniona do

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w

imieniu i na rzecz obydwóch zamawiających, tj. Gminy Swarzędz i Aquanet S.A.

Powinno być:

Inwestor zastępczy Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126 w

imieniu i na rzecz którego na podstawie umowy nr U/81/IB/XII/2020 z dnia 21

stycznia 2021 r. działa Gmina Swarzędz. Gmina Swarzędz została upoważniona do

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w

imieniu i na rzecz obydwóch zamawiających, tj. Gminy Swarzędz i Aquanet S.A.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) dodatkowo do formularz ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,

wykonawca podaje rozbicie ceny oferty (RCO) według wymagań zawartych w

załączniku nr 1a do SWZ;

2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia w ramach kryteriów oceny

ofert – Załącznik nr 7;

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie

Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego

rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,

odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez

zamawiającego podmiotowe środki dowodowe

Numer sekcji: III.1.3



Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i

kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz

którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

odpowiednie dokumenty – załącznik nr 3 do SWZ;

Powinno być:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz

którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

odpowiednie dokumenty – załącznik nr 3 do SWZ;

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom

ewentualnie wymaganych standardów:

Zamiast:

a) wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: (...)

Powinno być:

a) wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: (...)

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 28/07/2021

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 30/07/2021

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym

oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 25/10/2021

Powinno być:

Data: 27/10/2021

Czas lokalny: 00:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 28/07/2021

Czas lokalny: 11:00



Powinno być:

Data: 30/07/2021

Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


