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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: Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
Adres pocztowy: Święty Wojciech 46
Miejscowość: Międzyrzecz
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zdzisława Marzec
E-mail: oczyszczalnia@mpwik.org 
Tel.:  +48 957427623
Faks:  +48 957427624
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.org

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków 
kontraktowych ŻÓŁTY FIDIC – w formule zaprojektuj-wybuduj
Numer referencyjny: 69/ZP5/DEOŚ/POIIŚ/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót objętych zadaniem
nr 1 – „Modernizacja i rozbudowa części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni wraz z dokumentacją 
projektową i rozruchem” oraz zadaniem nr 2 pn.: „Przeróbka osadów ściekowych wraz z dokumentacją 
projektową i rozruchem”, realizowanych w ramach projektu.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Święty Wojciech zlokalizowanej na działkach nr ewid. 419, 420, 421, 285/4, 286/4, 287/4, 288/14, 
288/16, 288/18, 289/5, 290/13 położonych w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz”. 
Inwestorem jest Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

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

30/11/2020

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

mailto:oczyszczalnia@mpwik.org
www.mpwik.org
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0038y5n
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-130569
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 195-472798
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 02/10/2020

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: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 1 Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz, POLSKA.
Powinno być:
Data: 18/12/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 1 Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz, POLSKA.
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 14/01/2021
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 15/02/2021
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:472798-2020:TEXT:PL:HTML


3 / 3

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę na część I wykaże, iż:
a) osiągnął za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 
minimalny roczny obrót w każdym roku obrotowym równy co najmniej wartości 30 000 000,00 PLN brutto
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 30 000 000,00 PLN brutto
c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę na część II wykaże, iż:
a) osiągnął za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 
minimalny roczny obrót w każdym roku obrotowym równy co najmniej wartości 5 000 000,00 PLN brutto
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN brutto
c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto 
UWAGA! W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na obie części wystarczy, że będzie on spełniał 
warunki dla części I. Nie jest wymagane sumowanie wartości polisy, posiadanych środków oraz obrotów. Jeżeli 
wykonawca spełni warunki wskazane dla części I to spełni też warunki dla części II, gdyż tam Zamawiający 
wymaga znacznie mniejszego potencjału finansowo-ekonomicznego
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę na część I wykaże, iż:
a) osiągnął za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 
minimalny roczny obrót w każdym roku obrotowym równy co najmniej wartości 30 000 000,00 PLN brutto
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN brutto
c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto
4.2.2.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę na część II wykaże, iż:
a) osiągnął za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 
minimalny roczny obrót w każdym roku obrotowym równy co najmniej wartości 5 000 000,00 PLN brutto
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN brutto
c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto
UWAGA! W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na obie części wystarczy, że będzie on spełniał 
warunki dla części I. Nie jest wymagane sumowanie wartości polisy, posiadanych środków oraz obrotów. Jeżeli 
wykonawca spełni warunki wskazane dla części I to spełni też warunki dla części II, gdyż tam Zamawiający 
wymaga znacznie mniejszego potencjału finansowo-ekonomicznego.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


