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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619598-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty budowlane
2019/S 249-619598
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 219-538433)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wandy 6
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40-322
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
E-mail: zamowienia@kiwk.katowice.pl
Tel.: +48 323500075
Faks: +48 322097706
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kiwk.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, ul. Pod Młynem i ul.
Milowickiej w Katowicach
Numer referencyjny: KIWK/PN/08/I/2019/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.4_POD_MŁYNEM

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ok. 1 920 m sieci, w tym:
a) 1611,8 m renowacja istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy DN800-150 mm po trasie istniejącego
kolektora metodą bezwykopową wraz z renowacją istniejących studni;
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b) 269,0 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy DN800-250 mm wraz z obiektami sieciowymi tj.
studniami rewizyjnymi betonowymi DN2000-1000;
c) 37,2 m przekładka kanalizacji sanitarnej o średnicy DN300 mm;
d) budowę 3 układów zbiorników podziemnych retencyjnych, które zapewniają stałe retencjonowanie wody na
poziomie 35 % do wykorzystania do podlewania zieleni miejskiej;
e) zjazd i place manewrowe z elementami zagospodarowania terenu dla zbiorników retencyjnych;
f) odtworzenie nawierzchni istniejącej drogi w pasie planowanych robót budowlano-montażowych.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 219-538433

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
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:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni warunek,jeżeli wykaże,że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie:
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego kanalizacji
3

deszczowej o pojemności co najmniej 200 m
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał wymaganą robotę w
ramach jednej umowy/inwestycji.
Oraz
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji lub remoncie lub naprawie kanalizacji
sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej metodą bezwykopową przy użyciu rękawa uszczelniającego o
długości co najmniej 300 m.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał wymaganą robotę w
ramach jednej umowy/inwestycji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne
doświadczenie.
b) dysponuje bądź będzie dysponować:
A. Kierownikiem Budowy posiadającym:
• Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych,a
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
• Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co
najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego kanalizacji
deszczowej
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3

O pojemności co najmniej 200 m .
B. Kierownikiem Robót posiadającym:
• Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych,a
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
• Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub robót przy realizacji
co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na modernizacji lub remoncie lub naprawie kanalizacji
sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej metodą bezwykopową przy użyciu rękawa uszczelniającego o
długości co najmniej 300 m.
Osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji winny nabyć wymagane doświadczenie zawodowe od
dnia uzyskania uprawnień do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
W przypadku, gdy osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji nie posługują się biegle językiem
polskim, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania
Umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny
potencjał osobowy.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie:
• co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego kanalizacji
3

deszczowej o pojemności co najmniej 200 m
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał wymaganą robotę w
ramach jednej umowy/inwestycji.
Oraz
• co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na modernizacji lub remoncie lub naprawie kanalizacji sanitarnej
lub deszczowej lub ogólnospławnej metodą bezwykopową przy użyciu rękawa uszczelniającego o długości co
najmniej 300 m.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał wymaganą robotę w
ramach jednej umowy/inwestycji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne
doświadczenie.
b) dysponuje bądź będzie dysponować:
A. Kierownikiem Budowy posiadającym:
• Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych,a
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
• Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub robót przy realizacji
co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego kanalizacji
deszczowej
3

O pojemności co najmniej 200 m .
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B. Kierownikiem Robót posiadającym:
• Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych,a
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
• Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub robót przy realizacji
co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na modernizacji lub remoncie lub naprawie kanalizacji
sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej metodą bezwykopową przy użyciu rękawa uszczelniającego o
długości co najmniej 300 m.
Osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji winny nabyć wymagane doświadczenie zawodowe od
dnia uzyskania uprawnień do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
W przypadku, gdy osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji nie posługują się biegle językiem
polskim, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania
Umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny
potencjał osobowy.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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