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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56573-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Konin: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2019/S 025-056573
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 246-566042)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o.
REGON 310342947
ul. Nadbrzeżna 6A
Konin
62-500
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Miastkowski
Tel.: +48 602267044
E-mail: jerzy.miastkowski@zuwkonin.pl
Faks: +48 632445716
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuwkonin.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI
Numer referencyjny: ZUW/KOSI/GG/2/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace w zakresie uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy Golina położonej na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
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Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ciśnieniowej o łącznej długości 29,49 km na terenie gminy Golina. Ponadto w ramach projektu zaplanowano
3

przebudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Golina o przepustowości 1 200 m /dobę.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 8, 9 oraz 11 do SIWZ,
opublikowanej na stronie, o której mowa w sekcji I.3 Ogłoszenia.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 246-566042

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia Postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp.
Zmiany treści Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) okoliczności wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp,
2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na:
a) wystąpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło
po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w
szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
b) wystąpienie długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów utrzymujących się przez okres
dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły lub spadku temperatur poniżej -10 st. C utrzymującego się przez okres
dłuższy niż 5 dni; fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,
c) zmianę istotnych przepisów prawa UE lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania
Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy,
d) działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej:
— przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
opinii itp.,
— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn innych,
niż zawinione przez Wykonawcę.
e) aktualizację rozwiązań projektowych z powodu zmiany obowiązujących przepisów, warunków
umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych
nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności
Przedmiotu Umowy,
f) wystąpienie utrudnień dotyczących niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy warunków
archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych czy kolizji z sieciami infrastruktury, o ile utrudniają one
lub uniemożliwiają terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przedłużającą się procedurę wyboru oferty, gdzie najkrótszy możliwy termin podpisania umowy miałby
nastąpić później niż dnia 11.3.2019 r., pod warunkiem, że Zamawiający uzyska zgodę właściwych instytucji
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na zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w związku z faktem, że jest on objęty dofinansowaniem ze
środków UE, przy czym wydłużenie terminu będzie adekwatne do ilości dni wynikających z przyczyn o których
mowa powyżej,
3) zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy, o których mowa w
§14 ust. 2 i 3 (na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, wskazanymi przez
Zamawiającego w SIWZ),
4) zmiana wynagrodzenia lub sposobu wykonywania Umowy w zakresie zmian technologicznych
spowodowanych:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń w skazanych w Ofercie, SIWZ czy Projekcie,
spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawieniem się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji, niewskazanych w Ofercie,
SIWZ czy Projekcie, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,
c) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
technologicznych niż wskazane w Ofercie, SIWZ czy Projekcie w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.
5) zmiana podmiotu o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp na inny pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w postępowaniu, w wyniku którego zawarta
została Umowa, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,
6) jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wówczas
wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego określone w Umowie, a także
wobec podwykonawców, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia
warunki udziału w Postępowaniu.
Powinno być:
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia Postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp.
Zmiany treści Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) okoliczności wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp,
2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na:
a) wystąpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło
po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w
szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
b) wystąpienie długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów utrzymujących się przez okres
dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły lub spadku temperatur poniżej -10 st. C utrzymującego się przez okres
dłuższy niż 5 dni; fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,
c) zmianę istotnych przepisów prawa UE lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania
Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy,
d) działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej:
— przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
opinii itp.,
— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn innych,
niż zawinione przez Wykonawcę,
e) aktualizację rozwiązań projektowych z powodu zmiany obowiązujących przepisów, warunków
umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych
nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności
Przedmiotu Umowy,
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f) wystąpienie utrudnień dotyczących niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy warunków
archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych czy kolizji z sieciami infrastruktury, o ile utrudniają one
lub uniemożliwiają terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
g) przedłużającą się procedurę wyboru oferty, gdzie najkrótszy możliwy termin podpisania umowy miałby
nastąpić później niż dnia 18.4.2019 r., pod warunkiem, że Zamawiający uzyska zgodę właściwych instytucji
na zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w związku z faktem, że jest on objęty dofinansowaniem ze
środków UE, przy czym wydłużenie terminu będzie adekwatne do ilości dni wynikających z przyczyn o których
mowa powyżej,
3) zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy, o których mowa w
§14 ust. 2 i 3 (na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, wskazanymi przez
Zamawiającego w SIWZ),
4) zmiana wynagrodzenia lub sposobu wykonywania Umowy w zakresie zmian technologicznych
spowodowanych:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń w skazanych w Ofercie, SIWZ czy Projekcie,
spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawieniem się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji, niewskazanych w Ofercie,
SIWZ czy Projekcie, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,
c) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
technologicznych niż wskazane w Ofercie, SIWZ czy Projekcie w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
5) zmiana podmiotu o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp na inny pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w postępowaniu, w wyniku którego zawarta
została Umowa, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,
6) jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wówczas
wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego określone w Umowie, a także
wobec podwykonawców, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia
warunki udziału w Postępowaniu.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 01/06/2020
Powinno być:
Data: 27/11/2020
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 01/06/2020
Powinno być:
Data: 27/11/2020
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 07/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 07/04/2019
Powinno być:
Data: 18/04/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/02/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 10:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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