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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208111-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Łomianki: Roboty budowlane
2013/S 121-208111

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, Osoba do kontaktów: Sebastian
Nowak, Łomianki05-092, POLSKA. Tel.:  +48 227513504. Faks:  +48 227517035. E-mail: zwik@lomianki.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.4.2013, 2013/S 80-135219)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000, 45100000, 45110000, 45111200, 45111240, 45200000, 45210000, 45220000, 45231300, 45232460,
45252100, 45252200, 45259900, 45310000, 45311200, 45330000, 45331000, 71000000, 71248000, 71300000,
71320000, 71322000
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budynków
Roboty inżynieryjne i budowlane
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty sanitarne
Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
Wyposażenie oczyszczalni ścieków
Modernizacja zakładów
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Nadzór nad projektem i dokumentacją
Usługi inżynieryjne
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Zamiast:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.06.2013 (14:30)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
28.06.2013 (15:00)
Powinno być:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208111-2013:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135219-2013:TEXT:PL:HTML
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05.07.2013 (12:00)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
05.07.2013 (12:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Łomianki, dnia 21 czerwca 2013r.
L.dz. 1240/06/2013 - 1265/06/2013
WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI POWYŻEJ 5 000 000 EURO NA
„Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łomiankach”
Znak sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/05/83/12/2012
W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane o wartości powyżej 5 000 000 euro na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w
Łomiankach”, sygnatura sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/05/83/12/2012, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp.
z o.o., jako Zamawiający, udziela wyjaśnienia, mimo iż pytanie wypłynęło do Zamawiającego zgodnie
z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z
późniejszymi zmianami):
TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:
PYTANIE 1:
Z uwagi na złożoność przedmiotowego zadania pod względem technicznym wnioskujemy o przedłużenie terminu
składania ofert o 14 dni tj., do dnia 12.07.2013r.
Wniosek ten uzasadniamy faktem, iż przygotowanie oferty dla w/w przetargu jest bardzo czasochłonne. Wykonawca
na podstawie wymagań, które ujęto w dokumentach przetargowych powinien przygotować Projekt rozwiązań
technicznych, przygotować zapytania ofertowe kierowane do kontrahentów i partnerów, zarówno w kraju, jaki i za
granicą, przeprowadzić wstępne rozmowy z potencjalnymi podwykonawcami, a także dokonać szczegółowej analizy
ekonomicznej oraz przygotować treść oferty.
Dodatkowo informujemy, iż przygotowanie atrakcyjnej, zarówno pod względem ceny, jak zaproponowanych rozwiązań
technicznych, wymaga znacznie więcej czasu niż Zamawiający przeznaczył na przygotowanie oferty. Przygotowanie
oferty zgodnie ze wskazaniami Zmawiającego wymaga czasu i wiąże się z przygotowaniem kompleksowych koncepcji
projektów, co jest niemożliwe do wykonania w tak krótkim terminie, jaki zaproponował Zamawiający.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj.
Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, termin składania ofert nie może być krótszy niż
40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej droga elektroniczną, zgodnie
z forma i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
Zamawiający ogłoszenie o zamówieniu przesłał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej droga elektroniczną
dnia 20 kwietnia 2013r. wyznaczając 58- dniowy termin na składanie ofert.
Uwzględniając w całości odwołanie odwołującego Inżynierii Rzeszów S.A., Zamawiający przesunął termin składania ofert
o kolejne 11 dni, co w konsekwencji daje Wykonawcom 69 dni na przygotowanie oferty.
Jednakże Zamawiający znając specyfikę i złożoność przedmiotowego postępowania uwzględnia prośbę Wykonawcy i
przedłuża termin składania ofert o max. czas - kolejnych 7 dni.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia
05 lipca 2013r. do godz. 12:00.
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Termin otwarcia ofert o godz. 12:30.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść
ogłoszenia o zamówieniu.


