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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164302-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi zarządzania budową
2017/S 084-164302

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 072-137909)

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 1, budynek A, Pokój nr 4
Kraków
30-106
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Kubica
Tel.:  +48 124242390
E-mail: wioletta.kubica@mpwik.krakow.pl 
Faks:  +48 124242391
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi.krakow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Inżynier Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V.
Numer referencyjny: 303/PN-19/2017

II.1.2) Główny kod CPV
71540000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1) pełnienie funkcji Inżyniera obejmującej w trakcie realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w
Krakowie – Etap V” nadzór i zarządzanie robotami w zakresie finansowym, logistycznym i ich rozliczanie w
trakcie trwania i po ostatecznym zakończeniu (tj. wydaniu Świadectwa Przejęcia) oraz zarządzanie ryzykiem
budowlanym,
2) nadzór i zarządzanie wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być
wskazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu przed upływem Okresu Zgłaszania Wad dla robót
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realizowanych w ramach poszczególnych kontraktów lub ich odcinków oraz wydanie Świadectwa Wykonania
jeśli to nastąpi w okresie obowiązywania umowy zawartej z Inżynierem.
Kontrakty: nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 25 będą wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz
Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawcę, Kontrakt: 9, 10 będzie wykonany zgodnie z tzw. Czerwony FIDIC.

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

27/04/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 072-137909

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
Zamiast:
Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną
zakończoną i rozliczoną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór nad
realizacją robót, prowadzenie rozliczeń oraz sprawozdawczości) dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska
polegającej na:
— remoncie lub modernizacji kanalizacji o długości co najmniej 5000 m oraz budowie obiektów
technologicznych (np. oczyszczalni, zakładów uzdatniania wody, ujęć wody) przy czym wartość nadzorowanych
robót netto (bez podatku VAT) wynosiła co najmniej 20 000 000 PLN;
Dopuszcza się, aby zamówienia obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy obiektów
technologicznych oraz dla remontu lub modernizacji kanalizacji wykonywane były w ramach oddzielny.
Powinno być:
Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną
zakończoną i rozliczoną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór nad
realizacją robót, prowadzenie rozliczeń oraz sprawozdawczości) dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska
polegającej na:
— remoncie lub modernizacji kanalizacji o długości co najmniej 5000 m oraz budowie lub przebudowie lub
modernizacji obiektów technologicznych (np. oczyszczalni, zakładów uzdatniania wody, ujęć wody) przy czym
wartość nadzorowanych robót netto (bez podatku VAT) wynosiła co najmniej 20 000 000 PLN;
ze względów technicznych dalsza część tekstu w pk. VII.2.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Dopuszcza się, aby zamówienia obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy lub przebudowie
lub modernizacji obiektów technologicznych oraz dla remontu lub modernizacji kanalizacji wykonywane były w
ramach oddzielnych umów.
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