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I. II. VI. VII. Polska-Poznań: Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

2018/S 081-182197
Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 075-167362)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyZarząd Dróg MiejskichDZ.TI.341.31.2018ul. Wilczak 17Poznań61-623PolskaOsoba do kontaktów: Joanna AdamskaTel.: +48 6477200E-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.plFaks: +41 8201709Kod NUTS: PL415Adresy internetowe:Główny adres: www.zdm.poznan.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:5-cio letni przegląd miejskiej kanalizacji deszczowejNumer referencyjny: DZ.TI.341.31.2018
II.1.2) Główny kod CPV90470000
II.1.3) Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4) Krótki opis:Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu okresowych 5-letnichprzeglądów kontrolnych kanalizacji deszczowej, zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawyPrawo budowlane.Zakres prac:— sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania kanalizacjideszczowej na terenie m. Poznania, a w szczególności: kanałów grawitacyjnych,obiektów przepompowni wód deszczowych wraz z rurociągami tłocznymi,urządzeń podczyszczających – separatorów, osadników i wylotów wóddeszczowych do odbiorników dla poszczególnych obszarów zlewni,— aktualizacja książki obiektu budowlanego zgodnie z art. 3 punkt 1b Prawabudowlanego. Wzór książki obiektu budowlanego oraz sposób jej prowadzenia
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.7.2003 r. w sprawieksiążki obiektu budowlanego,— wykonywanie innych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotuzamówienia.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:23/04/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszeniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 075-167362

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: VI.3Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:Zamiast:1. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawyPrawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czyWykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00PLN;3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemuoświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupykapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 15 do SIWZ).4. Wykonawca składa wraz z ofertą:1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 12 do SIWZ;2) Wypełniony i podpisany dokument JEDZ - załącznik nr 13 do SIWZ;3) Wyceniony i podpisany formularz cenowy- załącznik nr 1 do SIWZ4) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr14 SIWZ (jeżeli dotyczy).5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałemkopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnymwykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lubkopii poświadczonej notarialnie.6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy wstosunku do treści oferty, w przypadkach określonych w pkt. 21.2. SIWZ.Powinno być:1. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawyPrawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czyWykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00PLN;3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowejinformacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupykapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 15 do SIWZ).4. Wykonawca składa wraz z ofertą:1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 12 do SIWZ;2) Wypełniony i podpisany dokument JEDZ - załącznik nr 13 do SIWZ;3) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr
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14 SIWZ (jeżeli dotyczy).5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałemkopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnymwykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lubkopii poświadczonej notarialnie.6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy wstosunku do treści oferty, w przypadkach określonych w pkt. 21.2. SIWZ.
VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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