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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Rolnicza 244
Miejscowość: Łomianki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Burgs
E-mail: magdalena.burgs@zwik-lomianki.pl 
Tel.:  +48 606399280
Faks:  +48 227517035
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik-lomianki.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„ZADANIE 1: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY 
KAMPINOSKIEJ W ŁOMIANKACH. ZADANIE 2: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ W ULICY ŻWIROWEJ, ALEI LIP
Numer referencyjny: JRP/ZWIK/ZP/PN/02/01/2021

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 prac budowlanych polegających na:
- Budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej 
infrastruktury wodociągowej w gminie Łomianki.
- Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, wraz z uzbrojeniem oraz przepompownią ścieków oraz 
włączenie wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Łomianki.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ oraz dokumentacji technicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/03/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:magdalena.burgs@zwik-lomianki.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: mpluta
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-019470
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 030-075237
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/02/2021

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.
Zamiast:
4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
wykonaniu sieci wodociągowej z rur PE o długości co najmniej 1000 mb i średnicy co najmniej Dn 110mm, oraz
wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o długości co najmniej 1000 mb i średnicy co najmniej Dn 
200 mm, oraz
wbudowaniu przepompowni ścieków o średnicy co najmniej Dn1500 mm;
b) Kierownika Budowy, który musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania 
ofert) pełniąc funkcję kierownika budowy przy realizacji budowy lub przebudowy lub modernizacji sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie 
obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci i instalacji wodociągowych 
i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do realizacji 
przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Budowy, kierowania robotami budowlanymi) 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Powinno być:
4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
WYKONANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ Z RUR PE LUB ŻELIWA O DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ 1000 MB I 
ŚREDNICY CO NAJMNIEJ DN 110MM, ORAZ
WYKONANIU SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Z RUR PVC LUB PP O DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ 
1000 MB I ŚREDNICY CO NAJMNIEJ DN 200 MM, ORAZ
WBUDOWANIU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW O ŚREDNICY CO NAJMNIEJ DN1500 MM.
W/W ROBOTY BUDOWLANE MOGĄ BYĆ WYKONANE W RAMACH MAX. TRZECH ROBÓT 
BUDOWLANYCH (UMÓW).
b) Kierownika Budowy, który musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania 
ofert) pełniąc funkcję kierownika budowy przy realizacji budowy lub przebudowy lub modernizacji sieci 
wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej oraz musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
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wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie 
obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci i instalacji wodociągowych 
i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do realizacji 
przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Budowy, kierowania robotami budowlanymi) 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 20.06.2021
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 26.06.2021
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 22/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 29/03/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


