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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440187-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty budowlane
2020/S 182-440187

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 170-412184)

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

Oficjalna nazwa: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wandy 6
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-322
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
E-mail: zamowienia@kiwk.katowice.pl 
Tel.:  +48 323500075
Faks:  +48 322097706
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kiwk.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy – węzeł Brynów, pętla w Katowicach
Numer referencyjny: KIWK/PN/05/I/2020/PĘTLA_BRYNÓW_KD

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Zakres zamówienia obejmuje:
a) przebudowę istniejącego wylotu Ø 1 000 mm kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w km 77+200;
b) przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych i rur spustowych 
poprzez likwidację istniejących kanałów i budowę nowych po zmienionej trasie o dł. łącznej 546,30 m i zakresie 
średnic Ø 200 – Ø 1 200;
c) budowę nowych wpustów ulicznych i przebudowę istniejących;

d) budowę podziemnego zbiornika retencyjnego dolnego o poj. 819 m3;

e) budowę podziemnego zbiornika retencyjnego górnego o poj. 673 m3;
f) budowę urządzeń podczyszczających (osadnik poziomy, separator z osadnikiem wirowym);
g) budowę studni do czerpania wody;
h) budowę oraz przebudowę urządzeń odwadniających drogi oraz chodniki – wpustów ulicznych oraz 
odwodnienia liniowego w postaci ścieku muldowego o szer. 0,6 m;
i) budowę studni z urządzeniem pomiarowym oraz studni do poboru próbek wody;
j) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury tech. krzyżującej się z projektowaną kanalizacją.

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

14/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 170-412184

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z wzorem stanowiącym zał. 4 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie określonym we wzorze umowy.
3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dostarczyć przed 
podpisaniem umowy:
— zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie,
— polisę lub inny dokument ubezpieczenia od prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzający, że 
wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
— ubezpieczenie OC – w zakresie odpowiedzialności kontraktowej (co najmniej ubezpieczenie ryzyk 
budowlano-montażowych) na kwotę równą min. wartości realizowanej umowy, oraz
— ubezpieczenie OC – w zakresie odpowiedzialności deliktowej, tj. ubezpieczenie od roszczeń osób trzecich na 
kwotę równą min. wartości realizowanej umowy.
Zamawiający dopuszcza franszyzę redukcyjną do maksymalnej wysokości 200,00 PLN na jedno zdarzenie dla 
OC deliktowej.
Powinno być:
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1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z wzorem stanowiącym zał. 4 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie określonym we wzorze umowy.
3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć przed 
podpisaniem umowy:
— zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie,
— polisę lub inny dokument ubezpieczenia od prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzający, że 
wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
— ubezpieczenie OC – w zakresie odpowiedzialności kontraktowej (co najmniej ubezpieczenie ryzyk 
budowlano-montażowych) na kwotę równą min. wartości realizowanej umowy, oraz
— ubezpieczenie OC – w zakresie odpowiedzialności deliktowej, tj. ubezpieczenie od roszczeń osób trzecich na 
kwotę równą min. wartości realizowanej umowy.
Zamawiający dopuszcza franszyzę redukcyjną do maksymalnej wysokości 200,00 PLN na jedno zdarzenie dla 
OC deliktowej.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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