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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294940-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 112-294940

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 100-265124)

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:
Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki
Numer referencyjny: KIWK/PN/02/II/2021/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.17_MURCKI

II.1.2) Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki”.
Zakres zamówienia obejmuje przebudowę istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej (zgodnie z projektem 
wykonawczym przebudowy kanalizacji ogólnospławnej) oraz budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej 
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metodą wykopową (w zakresie średnic DN 160 mm – 500 mm, dł. 3 071,3 m) oraz metodą bezwykopową – 
mikrotunelingiem (w zakresie średnic DN 400 mm – 500 mm, dł. 621m). Szczegółowe zestawienie długości 
kanalizacji i ilości studni stanowi załącznik nr 10I do SWZ – zestawienie długości i ilości do wykonania.

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

07/06/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 100-265124

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych.
Powinno być:
2. W odniesieniu do warunków, o których mowa w pkt 1, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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