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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Plac Piastowski 27a

Miejscowość:  Chojnice Kod pocztowy:  89-600 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 523974176

Osoba do kontaktów:  Mariusz Lorek

E-mail:  sekretariat@wodociagi.chojnice.pl Faks:  +48 523970001

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://wodociagi.chojnice.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych
obiektów technologicznych - zamówienie dodatkowe

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 1) Obiekty przy ul. Igielskiej: a) Przywóz gruntu do zasypania
Reaktora nr 1, b) Rozbiórka komory żelbetowej przy obiekcie myjni technologicznej, c) Rozbiórka płyt
chodnikowych przy budynku energetycznym, d) Wykonanie dodatkowej izolacji pionowej przeciwwodnej na
budynku mikrosita, e) Demontaż, zamurowanie i wytynkowanie otworu po zdemontowanej bramie w budynku
energetycznym, f) Wykonanie dodatkowej izolacji pionowej (przeciwwodnej) na budynku myjni technologicznej,
g) Pozostawienie ścianek szczelnych, 2) Obiekty przy ul. Zielonej: a) Budowa nowej komory odgazowania,
likwidacja istniejącej komory, wykonanie komory przepięciowej oraz rurociągu Ø 1000 mm, b) Wykonanie
fundamentów pod filtry węglowe, c) Likwidacja istniejącej komory ścieków dowożonych, d) Uszczelnienie
kanałów ściekowych przy zbiorniku retencyjnym, e) Wykonanie uszczelnienia dylatacji obiektów nr 7 i 8, f)
Rozbiórka konstrukcji żelbetowych występujących w kolizji z lokalizacją nowoprojektowanych obiektów i sieci
technologicznych, g) Wykonanie barierek systemowych oraz stopni dostępowych na awaryjnym zbiorniku
retencyjnym, h) Przebudowa studni drenażowej DN 2500.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
_____

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Mariusz1960
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-132782   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 197-356170  z dnia:  10/10/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
06/10/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
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
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

Zamówienie obejmuje następujący
zakres robót:
1) obiekty przy ul. Igielskiej:
a) przywóz gruntu do zasypania
Reaktora nr 1;
b) rozbiórka komory żelbetowej przy
obiekcie myjni technologicznej;
c) rozbiórka płyt chodnikowych przy
budynku energetycznym;
d) wykonanie dodatkowej izolacji
pionowej przeciwwodnej na budynku
mikrosita;
e) demontaż, zamurowanie
i wytynkowanie otworu po
zdemontowanej bramie w budynku
energetycznym;
f) wykonanie dodatkowej izolacji
pionowej (przeciwwodnej) na
budynku myjni technologicznej;
g) pozostawienie ścianek
szczelnych;
2) obiekty przy ul. Zielonej:

Powinno być:

Zamówienie obejmuje następujący
zakres robót:
1) obiekty przy ul. Igielskiej:
a) przywóz gruntu do zasypania
Reaktorów nr 1 i nr 2 oraz obiektów
nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 32;
b) wykonanie dodatkowego
odwodnienia liniowego budynku
Stacji Zrzutu;
c) wykonanie dodatkowej izolacji
pionowej przeciwwodnej na obiektów
nr 4, 5 i 7;
d) demontaż, zamurowanie
i wytynkowanie otworu po
zdemontowanej bramie w budynku
energetycznym;
e) wykonanie naprawy obrzeży ścian
kanału kaskady;
f) wykonanie wzmocnienia belki ramy
zgarniacza (kolumna centralna);
g) wypełnienie przerw dylatacyjnych
na Reaktorach nr 1 i 2 oraz z
Komorze Stabilizacji Tlenowej
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a) budowa nowej komory
odgazowania, likwidacja istniejącej
komory, wykonanie komory
przepięciowej oraz
rurociągu Ø 1 000 mm;
b) wykonanie fundamentów pod filtry
węglowe;
c) likwidacja istniejącej komory
ścieków dowożonych;
d) uszczelnienie kanałów ściekowych
przy zbiorniku retencyjnym;
e) wykonanie uszczelnienia dylatacji
obiektów nr 7 i 8;
f) rozbiórka konstrukcji żelbetowych
występujących w kolizji z lokalizacją
nowoprojektowanych obiektów i sieci
technologicznych;
g) wykonanie barierek systemowych
oraz stopni dostępowych na
awaryjnym zbiorniku retencyjnym;
h) przebudowa studni drenażowej
DN 2500.

h) pozostawienie ścianek szczelnych
na obiektach: Stacja Odwadniania
Osadu oraz Myjnia Technologiczna;
2) obiekty przy ul. Zielonej:
a) budowa nowej komory
odgazowania, likwidacja istniejącej
komory, wykonanie komory
przepięciowej oraz odcinka rurociągu
Ø 1 000 mm;
b) wykonanie fundamentów pod filtry
węglowe;
c) likwidacja istniejącej komory
ścieków dowożonych;
d) uszczelnienie kanałów ściekowych
przy zbiorniku retencyjnym;
e) wykonanie uszczelnienia dylatacji
obiektów nr 7 i 8;
f) rozbiórka konstrukcji żelbetowych
występujących w kolizji z lokalizacją
nowoprojektowanych obiektów i sieci
technologicznych;
g) wykonanie barierek systemowych
oraz stopni dostępowych na
awaryjnym zbiorniku retencyjnym;
h) przebudowa studni drenażowej
DN 2500;
i) przywóz gruntu do zasypania
obiektów nr 1, 7, 8, 9, 10
oraz sieci technologicznych
międzyobiektowych.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.2) Poprzednie publikacje
dotyczące tego samego zamówienia

Zamiast:

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S
40-065491 z dnia 26.2.2014
z dnia 26.2.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S
196-345751 z dnia 11.10.2014
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S
177-320257 z dnia 12.9.2015
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S
16-024026 z dnia 23.1.2015
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S
131-240182 z dnia 10.7.2015
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S
158-290213 z dnia 18.8.2015
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S
184-333426 z dnia 23.9.2015
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S
163-290213 z dnia 25.8.2015

Powinno być:

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S
40-065491 z dnia 26.2.2014
z dnia 26.2.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S
196-345751 z dnia 11.10.2014
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S
16-024026 z dnia 23.1.2015
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VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-137110
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