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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Gmina Mszczonów

Adres pocztowy: Pl. Piłsudskiego 1

Miejscowość: Mszczonów Kod
pocztowy:

96-320

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Urząd Miejski w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego
1

Tel.: +48 468582852

Osoba do
kontaktów: Artur Jankowski

E-mail: artur.jankowski@mszczonow.pl Faks: +48 468582852

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://bip.mszczonow.pl/

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabce Józefpolskie

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
ciśnieniowym wraz z przykanalikami w miejscowości Grabce Józefpolskie w gminie Mszczonów.
a) Łączna długość sieci wynosi 4152,5 mb, w tym składają się na nią przewody:
- PVC 200/5,9 – 1288,0 mb (grawitacyjny),
- PVC 250/7,3 – 620,5 mb (grawitacyjny),
- PVC 315/9,2 – 780,5 mb (grawitacyjny),
- PE 80, Ø 90 – 1284,5 mb (tłoczny),
- PE 80, Ø 50 – 179,0 mb (tłoczny).
b) Ponadto w ramach zamówienia będzie do wykonania m.in.: 42 przykanaliki do gospodarstw domowych oraz
2 przepompownie i 2 minipompownie.
c) UWAGA: w stosunku do dokumentacji projektowej zostały już wykonane 2 przyłącza energetyczne do ww.
przepompowni. Wykonawca zobowiązany jest pominąć wycenę tych przyłączy przy składaniu oferty.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonawstwa oraz warunki
odbioru zawarte są w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji
projektowej stanowiących załączniki do siwz.
3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, których zakres został podany w załączonych do siwz
projektach bud-wyk., z zastrzeżeniem pkt 2).
4) W razie różnic w zakresie i ilości wykonania robót budowlanych pomiędzy projektami budowlano-wykonawczymi
a przedmiarami robót wykonawca zobowiązany jest traktować projekty budowlano-wykonawcze jako nadrzędne
w stosunku do przedmiarów robót, z zastrzeżeniem pkt 2).
5) Przedmiary robót stanowią tylko i włącznie element pomocniczy dla wykonawcy przy wyliczeniu ceny ofertowej.
6) Wykonawca zobowiązany będzie wydzielić w ofercie odrębnie koszty dla sieci i przykanalików.
7) Wybrany wykonawca zobowiązany będzie również przedstawić zamawiającemu harmonogram rzeczowo-
finansowy robót przed podpisaniem umowy.
8) Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z
dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
9) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie
nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom
określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
10) Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego
poziomu technologicznego i wydajnościowego.
11) Wymieniona wyżej dokumentacja projektowa stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, z
zastrzeżeniem, że wszystkie wskazania z nazwy materiałów, urządzeń i armatury należy rozumieć jako określenie
wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.
3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń i armatury
równoważnej.
12) Równoważność oferowanych urządzeń, aparatury i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie winien
potwierdzić zamawiający.
13) W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany
dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca.
14) Wykonawca na własny koszt zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45231300

Dodatkowe przedmioty 45112100
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45232440

45232452
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
RG3410/23/10

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_mszczonow

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-165869 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
244-372868

z dnia
16/12/2010

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2010 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatności i/
lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących

1. Płatności dokonywane będą
na podstawie faktur częściowych
(wystawianych maksymalnie
raz na kwratał)oraz faktury
końcowej.
2. Wykonawca będzie mógł
wystawić każdą fakturę nie
wcześniej niż po odbiorze części
zamówienia i spisaniuprotokołów
odbiorów częściowych / odbioru
końcowego bez uwag.
3. Zapłata za każdą fakturę
będzie dokonana w terminie 30
dni od daty jej złożenia w
siedzibie zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez
zamawiającego dofinansowania
na realizację niniejszego
zamówienia, częśćzamówienia

1. Płatności dokonywane
będą na podstawie faktury
przejściowej oraz faktury
końcowej - szczegółowo opisane
we wzorze umowy stanowiącej
załącznik do siwz.
2. Wykonawca będzie mógł
wystawić każdą fakturę nie
wcześniej niż po odbiorze
częściowym / końcowym robót
budowlanych bez uwag.
3. Zapłata za każdą fakturę
będzie dokonana w terminie 30
dni od daty jej złożenia w
siedzibie zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez
zamawiającego dofinansowania
na realizację niniejszego
zamówienia, część zamówienia
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

będzie finansowana ze
środków innych niż własne
zamawiającego.

będzie finansowana ze
środków innych niż własne
zamawiającego.

II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB
TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 10 (od
udzielenia zamówienia)

Okres w miesiącach: 15 (od
udzielenia zamówienia)

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
_____ _____ _____ _____ _____
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
17/12/2010  (dd/mm/rrrr)
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