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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77577-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2019/S 034-077577

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 016-034574)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.
NIP 774-23-69-968
ul. Harc. A. Gradowskiego 11
Płock
09-402
Polska
Osoba do kontaktów: Roma Trawczyńska
Tel.:  +48 243644330
E-mail: rtrawczynska@wodociagi.pl 
Kod NUTS: PL923
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z
rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia
Numer referencyjny: JRP/FS/1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45231300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zadanie pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul.
Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”
jest częścią inwestycji pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum
miasta Płocka” w zakresie zlewni A. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla
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zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp, tj. o wartości szacunkowej powyżej 5 548 000,00 EUR z zastrzeżeniem informacji zawartych w
Sekcji II.2.4).

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

14/02/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 016-034574

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 8
Powinno być:
Okres w miesiącach: 11

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający po przekazaniu sprostowania do Dz.U. zamieści informację o zmianach na stronie internetowej
oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w SIWZ Dział II – OPZ w
pkt. IX. Uwagi końcowe dodano ppkt. 7 w brzmieniu:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych
w oparciu o art. 134 ust. 6 pkt. 1), 2) i 3) ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
Roboty budowlane przewidziane art. 134 ust. 6 pkt. 1), 2) i 3) ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo
zamówień publicznych obejmują zakres branży drogowej, energetyki, sygnalizacji i oświetlenia, infrastruktury
teletechnicznej i energetycznej, zakres robót dotyczących infrastruktury sanitarnej.
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