Gmina Uniejów
ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 63 288 97 40, faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
www.uniejow.pl e-mail: urzad@uniejow.pl

ZP.271.23.2020 EL
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Polska-Uniejów: Roboty budowlane

Sprostowanie – informacja zmieniana
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, numer ogłoszenia o zamówieniu
2020/S 172-413030)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Uniejów
Adres pocztowy: bł. Bogumiła 13
Miejscowość: Uniejów
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 99-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Leśniewska
E-mail: urzad@uniejow.pl
Tel.: +48 632889740
Faks: +48 632889743
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Uniejów – zadanie 6: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie”
Numer referencyjny: ZP.271.23.2020 EL
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót
budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Uniejowie” w zakresie elementów
ciągu technologicznego jak i ciągów komunikacyjnych, rurociągów międzyobiektowych oraz systemu
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AKPiA obiektu. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach 1704/1, 1705/1,1708/1 i
1709/1 w miejscowości Uniejów.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Aglomeracji Uniejów.
Projekt współfinansowany Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA. DZIAŁANIE V.3
GOSPODARKA
WODNO-KANALIZACYJNA.
PODDZIAŁANIE
V.3.2
GOSPODARKA
WODNOKANALIZACYJNA
3.2 Zakres inwestycji obejmuje roboty:
— Demontaż istniejącego, nieczynnego uzbrojenia terenu,
— Budowa wewnętrznych komunikacyjnych ciągów międzyobiektowych oraz placów manewrowych
w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów technologicznych w zakresie wymaganym dla właściwego ich
użytkowania,
— budowa zbiornika uśredniająco – retencyjnego,
— budowa zbiornika dedykowanego na potrzeby gospodarki osadowej obiektu,
— uruchomienie istniejącego reaktora biologicznego istniejącej oczyszczalni ścieków,
— budowa rurociągów kanalizacji technologicznej połączeniowych pomiędzy nowo projektowanymi
elementami a istniejącym ciągiem technologicznym,
— doprowadzenie wody zimnej na potrzeby obsługi danego procesu (w wymaganym zakresie),
— zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu na potrzeby nowoprojektowanego wyposażenia
technologicznego,
— budowa systemu AKPiA w zakresie nowych elementów wyposażenia technologicznego,
— przebudowa istniejącego systemu sterowania i współpracy elementów
technologicznego oraz rozbudowa na potrzeby włączenia nowych elementów.

wyposażenia

3.3 Na całość przedsięwzięcia składają się:
Obiekt 1 – rozbudowa sitopiaskownika;
Obiekt 2 – budowa zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych z systemem napowietrzania;
Obiekt 3 – budowa komory stabilizacji tlenowej (KTSO)
Obiekt 4 – uruchomienie reaktora biologicznego
Obiekt 5 – budowa zagęszczacza osadu
Obiekt 6 – rozbudowa stacji zlewczej
Obiekt 7 – budowa stacji zlewczej ścieków solankowych
3.4 Przedsięwzięcie obejmuje także:
— Budowa sieci międzyobiektowych do nowych obiektów (hydrauliczne, przewody energetyczne),
— budowa nowego systemu AKPiA
— budowa systemu monitoringu,
— budowa sieci międzyobiektowych, jeśli z analizy ich stanu i uwarunkowań pracy (w tym obliczeń
przepustowości i związanej z nią energochłonnością) istniejących odcinków wynikają takie
konieczności
— wpięcie w układ technologiczny wszystkich elementów poddanych robotom budowlanym, próby,
uruchomienie i oddanie do użytku po osiągnięciu wszystkich zakładanych i wcześniej uzgodnionych
parametrów,
— drogi wewnętrzne.
Roboty budowlane realizowane będą w trakcie eksploatacji zakładu. Wykonawca zobowiązany będzie
zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w taki sposób aby nie zakłócić procesów
technologicznych.
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Wszelkie wyłączenia urządzeń i systemów istniejącego obiektu należy prowadzić przy bezwzględnej
obecności i uzgodnieniu z nadzorem oczyszczalni; o planowanych włączeniach, przepięciach etc.
nadzór oczyszczalni należy uprzedzić minimum z dwu dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie pracowników zakładu w zakresie
eksploatacji oczyszczalni po dokonanej przebudowie.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy przyłącza elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV
z Elektrociepłowni Uniejów. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację stacji

transformatorowej oraz zasilania elektroenergetycznego oczyszczalni zgodnie z
zapisami PFU.
Elementy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w programie funkcjonalno – użytkowym oraz
w aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 172-413030
Informacja zmieniona
II.2.14) Informacje dodatkowe
8.2.1 Ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej
za
pośrednictwem
Platformy
dostępnej
pod
adresem:
https:/gminauniejow.ezamawiajacy.pl opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.2.1.1 Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w
zakładce „ OFERTY” do dnia 30.10.2020 r. do godz. 10:15
8.3.1 W przedmiotowym postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się
za
pośrednictwem
Platformy
znajdującej
się
pod
adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
8.1.2 Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie gminy
Uniejów; https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do
strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub
do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z
obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w
postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować
się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
8.1.3 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.
9.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w
wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN).
9.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
9.2.1 pieniądzu;
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9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
9.2.3 gwarancjach bankowych;
9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2019 r.
poz. 310).
9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko i wyłącznie na rachunek
bankowy Zamawiającego: 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 podając w tytule wpłaty tytuł
postępowania
9.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to zaleca się dołączenie do oferty dowodu jego
wniesienia (dokonania przelewu bankowego).
9.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji oryginał dokumentu wadium
(poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce
„OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".
9.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty
te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:
9.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego),
poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib;
9.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją,
9.6.3 kwotę wadium,
9.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,
9.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca:
9.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako
najkorzystniejszej.
9.6.5.2 którego oferta została wybrana:
9.6.5.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
9.6.5.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
9.6.5.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
9.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji,
Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt 9.6 SIWZ.
9.8 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46
ustawy Pzp.
9.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
Sekcja IV: Procedura
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/10/2020
Czas lokalny: 10:15
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IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Błogosławionego Bogumiła 13,
99-210 Uniejów pok. Nr 4 w dniu 30.10.2020 r. o godz. 10:30
12.4 Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert
12.5. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego
oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i
zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp.

Sporządziła:
Edyta Leśniewska
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