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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:  Spółka Komunalna "Dorzecze Białej"
Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 69c

Miejscowość:  Tuchów Kod pocztowy:  33-170 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 146506204

Osoba do kontaktów:  Piotr Zając

E-mail:  biuro@dorzeczebialej.pl Faks:  +48 146506204

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://dorzeczebialej.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:
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik
Strzyżewski i Ciężkowice w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia obejmuje „Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie
gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w systemie „zaprojektuj i wybuduj”", który ma
na celu podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej zabudowanych nieruchomości korzystających obecnie z
bezodpływowych zbiorników na ścieki na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice
oraz podłączenie do sieci wodociągowych przebiegających po lub wzdłuż nieruchomości na terenie gminy
Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice. Planowane podłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej obejmuje: Burzyn, Lubaszową, Siedliska, Dąbrówkę Tuchowską, i Tuchów w gm. Tuchów,
Bistuszową, Uniszową, Zalasowe, Joniny, Kowalową, Lubczę i Ryglice w gm. Ryglice, Rzepiennik Biskupi
i Rzepiennik Strzyżewski w gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz Kąśnę Górną i Dolną, Jastrzębie, Tursko,
Bogoniowice, Kipsznę i Ciężkowice w gm. Ciężkowice.
Efektem działań będzie wykonanie przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji
grawitacyjnej w:
- gm. Tuchów w ilość ok. 577 szt.
- gm. Ryglice w ilości ok. 430 szt.
- gm. Rzepiennik Strzyżewski w ilości ok. 302 szt.
- gm. Ciężkowice w ilości ok. 168 szt.
oraz wykonanie przyłączy budynków do sieci wodociągowej w:
- gm. Ryglice w ilości ok. 319 szt.
- gm. Rzepiennik Strzyżewski w ilości ok. 339 szt.
- gm. Ciężkowice w ilości ok. 401 szt.
w łącznej liczbie ok. 1477 przyłączy kanalizacyjnych i ok. 1059 przyłączy wodociągowych. Szczegółowe
informacje dotyczące wskazania miejscowości i posesji do której planowane jest wykonanie przyłączy
wskazują kolejno załączniki: gm. Tuchów – Załącznik nr1, gm. Ryglice – Załącznik nr2, gm. Rzepiennik
Strzyżewski – Załącznik nr3 oraz gm. Ciężkowice – Załącznik nr4. Dodatkowo zakres zamówienia obejmuje
wykonanie odcinka sieci wodociągowej z PE100 RC SDR11 PN16 o łącznej długości ok. 1425mb w oparciu o
dokumentację stanowiącą załącznik nr6 do SIWZ.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w części III – PFU.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71322000  
Dodatkowe przedmioty 71320000  
 45000000  
 45111200  
 45232410  
 45255600  
 45232400  
 45231300  
 45232100  
 45450000  
 45232000  
 45232460  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 45330000  
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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)
ZP-4/15

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_dorzeczebialej
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-079365   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 118-212737  z dnia:  20/06/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/06/2015  (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:
Sekcja III.2.3) Kwalifikacje
techniczne

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania
oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały
wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone –
potwierdzające spełnienie warunku
jak niżej – Ad 1 – (sporządzony wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.1
do SIWZ).
Uwagi:

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania
oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych
robót, określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone
– potwierdzające spełnienie warunku
jak niżej – Ad 1 – (sporządzony wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.1
do SIWZ).
Uwagi:
a/ Zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z z dnia 19



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

6 / 10

a/ Zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane za dowody, o których
mowa w pkt. 1 uznaje się:
ii. inne dokumenty– jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia.
b/ W postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie
Rozporządzenia jw. tj. do dnia
20.02.2014r. wykonawca, w
miejsce poświadczeń lub innych
dokumentów, o których mowa w
pkt 1 uwag może przedkładać
dokumenty potwierdzające czy
roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone określone
w dotychczas obowiązującym
Rozporządzeniu.
c/ W przypadku gdy zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane wskazane
w wykazie, zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa w uwadze a/.
d/ W razie konieczności, szczególnie
gdy wykaz lub dowody, o
których mowa w pkt. 1 budzą
wątpliwości zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo
z innego dokumentu wynika,
że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, zamawiający zwróci
się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, były
wykonane o przedłożenie
dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio
zamawiającemu.
2. Wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności

lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane za dowody, o których
mowa w pkt. 1 uznaje się:
ii. inne dokumenty– jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia.
b/ W postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie
Rozporządzenia jw. tj. do dnia
20.02.2014r. wykonawca, w
miejsce poświadczeń lub innych
dokumentów, o których mowa w
pkt 1 uwag może przedkładać
dokumenty potwierdzające czy
roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone określone
w dotychczas obowiązującym
Rozporządzeniu.
c/ W przypadku gdy zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane wskazane
w wykazie, zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa w uwadze a/.
d/ W razie konieczności, szczególnie
gdy wykaz lub dowody, o
których mowa w pkt. 1 budzą
wątpliwości zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo
z innego dokumentu wynika,
że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, zamawiający zwróci
się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, były
wykonane o przedłożenie
dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio
zamawiającemu.
2. Wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z
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odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami wraz
z oświadczeniem, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania –
potwierdzające spełnienie warunku
jak niżej – Ad 2 – (sporządzonego
wg wzoru stanowiącego Załączniki nr
5.1 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Ad.1 W ostatnich pięciu latach
przed dniem składania ofert w
niniejszym postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie,
wykonanie zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowe
ukończenie co najmniej jednej (1)
roboty budowlanej obejmującej
budowę przyłączy kanalizacyjnych i
wodociągowych lub kanalizacyjnych
lub wodociągowych w ilości łącznie
co najmniej 1250 przyłączy.
Uwaga. Za ukończone roboty
budowlane Zamawiający uważa
roboty, w których obiekt budowlany
został ukończony w taki sposób,
że stanowi on całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami.
Ad.2 Dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
posiadającymi co najmniej
następujące kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie, tj.:
1. Kierownik budowy – Kierownik
Robót Sanitarnych posiadający:
— uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra

informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami wraz z oświadczeniem, że
osoby, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek
posiadania – potwierdzające
spełnienie warunku jak niżej – Ad
2 – (sporządzonego wg wzoru
stanowiącego Załączniki nr 5.1 do
SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Ad.1 W ostatnich pięciu latach
przed dniem składania ofert w
niniejszym postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie,
wykonanie zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowe
ukończenie co najmniej jednej (1)
roboty budowlanej obejmującej
budowę przyłączy kanalizacyjnych i
wodociągowych lub kanalizacyjnych
lub wodociągowych w ilości łącznie
co najmniej 1250 przyłączy w
ramach jednego systemu wodno –
kanalizacyjnego.
Uwaga. Przez system wodno –
kanalizacyjny zamawiający rozumie
obiekt budowlany obejmujący
całość techniczno – użytkową
wraz z urządzeniami i instalacjami
pozwalającymi na pobór i dostawę
wody i/lub odbiór i oczyszczenie
ścieków.
Za ukończone roboty budowlane
Zamawiający uważa roboty,
wykonane w ramach rozbudowy,
przebudowy lub budowy jednego
systemu wodno – kanalizacyjnego
ukończone w taki sposób, że
stanowią on całość techniczno
– użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami.
Ad.2 Dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
posiadającymi co najmniej
następujące kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie, tj.:
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Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie [Dz. U. z dnia 16
maja 2006 r. Nr 83, poz. 578])
— co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego (licząc od dnia
uzyskania uprawnień), w tym
doświadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi /
sprawowaniu nadzoru nad
zakończonymi robotami
budowlanymi na co najmniej
jednej (1) robocie budowlanej
polegającej na budowie przyłączy
kanalizacyjnych i wodociągowych lub
kanalizacyjnych lub wodociągowych
w ilości co najmniej 1250 przyłączy.
2. Brygady montażowe w ilości co
najmniej 20 brygad.
Przez brygadę monterską rozumie
się: operatora + 3 monterów.
Posiadane przez kierownika
budowy uprawnienia w wymaganym
zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu i
SIWZ powinny być zgodne z
ustawą z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane (Dz. U. z
2013r. poz. 1409) oraz aktualnym
obowiązującym rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia.2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
(Dz. U. nr 83 z 2006r., poz. 578;).
Osoba, która posiada uzyskane
przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, uprawnienia budowlane
lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego
odpowiednie do
realizacji przedmiotu zamówienia,
do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym
zakresie wykazują te dokumenty jako
obowiązujące.
W zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza się,
odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji

1. Kierownik budowy – Kierownik
Robót Sanitarnych posiadający:
— uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie [Dz. U. z dnia 16
maja 2006 r. Nr 83, poz. 578])
— co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego (licząc od dnia
uzyskania uprawnień), w tym
doświadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi /
sprawowaniu nadzoru nad
zakończonymi robotami
budowlanymi na co najmniej
jednej (1) robocie budowlanej
polegającej na budowie przyłączy
kanalizacyjnych i wodociągowych lub
kanalizacyjnych lub wodociągowych
w ilości co najmniej 1250 przyłączy
w ramach jednego systemu wodno –
kanalizacyjnego.
2. Brygady montażowe w ilości co
najmniej 20 brygad.
Przez brygadę monterską rozumie
się: operatora + 3 monterów.
Posiadane przez kierownika
budowy uprawnienia w wymaganym
zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu i
SIWZ powinny być zgodne z
ustawą z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane (Dz. U. z
2013r. poz. 1409) oraz aktualnym
obowiązującym rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia.2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
(Dz. U. nr 83 z 2006r., poz. 578;).
Osoba, która posiada uzyskane
przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania
zawodowego odpowiednie do
realizacji przedmiotu zamówienia,
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Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013r. poz. 1409) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U z 2008 r., Nr
63, poz. 394), a także w sytuacji
określonej w art. 20 a ustawy
z dnia z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr
5 poz. 42 ze zm. ) Za ukończone
roboty budowlane Zamawiający
uważa roboty, w których obiekt
budowlany został ukończony w
taki sposób, że stanowi on całość
techniczno-użytkową wraz z
instalacjami i urządzeniami.
Zamawiający oczekuje dostępności
kierownika budowy na terenie
budowy co najmniej przez 4 dni
robocze w tygodniu.

do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym
zakresie wykazują te dokumenty jako
obowiązujące.
W zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza się,
odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013r. poz. 1409) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394),
a także w sytuacji określonej w
art. 20 a ustawy z dnia z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.
U. 2001, nr 5 poz. 42 ze zm. )
Za ukończone roboty budowlane
Zamawiający uważa roboty, w
których obiekt budowlany został
ukończony w taki sposób, że stanowi
on całość techniczno-użytkową wraz
z instalacjami i urządzeniami.
Zamawiający oczekuje dostępności
kierownika budowy na terenie
budowy co najmniej przez 4 dni
robocze w tygodniu.
Przez system wodno – kanalizacyjny
zamawiający rozumie obiekt
budowlany obejmujący całość
techniczno – użytkową wraz
z urządzeniami i instalacjami
pozwalającymi na pobór i dostawę
wody i/lub odbiór i oczyszczenie
ścieków.
Za ukończone roboty budowlane
Zamawiający uważa roboty,
wykonane w ramach rozbudowy,
przebudowy lub budowy jednego
systemu wodno – kanalizacyjnego
ukończone w taki sposób, że
stanowią on całość techniczno
– użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
27/07/2015   Godzina: 10:00

Powinno być:
28/07/2015   Godzina: 10:00
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IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

(dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
27/07/2015   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/07/2015   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

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:
06/07/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-089443
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