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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296521-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kornowac: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2017/S 144-296521

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 134-273750)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Urząd Gminy Kornowac
27176309600000
ul. Raciborska 48
Kornowac
44-285
Polska
Osoba do kontaktów: Marian Rogoś
Tel.:  +48 324301037
E-mail: urzad@kornowac.pl 
Faks:  +48 324301333
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kornowac.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zadanie 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I” realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”.
Numer referencyjny: RI.271.6.2017.RM

II.1.2) Główny kod CPV
45231300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od granicy gminy z m. Racibórz na ul.
Raciborskiej w Kornowacu do najwyższego punktu na ul. Pamiątki w Pogrzebieniu (tj. w sąsiedztwie budynku
przy ul. Pamiątki 45) realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Kornowac – etap I”.
Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273750-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:urzad@kornowac.pl
http://www.kornowac.pl


Dz.U./S S144
29/07/2017
296521-2017-PL

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 3

29/07/2017 S144
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 3

— kanalizacji grawitacyjnej – długość ~ 1 528 mb,
— kanalizacji ciśnieniowej – długość ~ 1 347 mb
wraz z niezbędnymi obiektami:
— przepompownie sieciowe: 1 kpl.
— przepompownie przydomowe: 3 kpl.
Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe związane z
budową w/w sieci kanalizacji sanitarnej.

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

27/07/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 134-273750

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Powinno być:
W treści sekcji nr III.1.1 po pkt III dodaje się nowe punkty o następującym brzmieniu:
„III a. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt III ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt III
ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu składania
ofert.
III b. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt III, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt III a stosuje się.
IIIc. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany powyżej w
pkt II ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt III ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt IIIa zdanie pierwsze
stosuje się.”.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
8. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca
zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu publikacji wysłania ogłoszenia
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o niniejszym zamówieniu w do Dziennikua Urzędowegoym Unii Europejskiej. Średnie kursy walut dostępne są
na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/
Powinno być:
8. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca
zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu wysłania ogłoszenia o
niniejszym zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Średnie kursy walut dostępne są na stronie
internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/

