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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiot Inwestycji 1. Przedmiotem inwestycji jest „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca”. W ramach zadania przewidziana jest
kontynuacja budowy nowej kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,2 km, likwidację zbiornika
bezodpływowego, wykonanie przewiertów oraz odtworzenie nawierzchni po robotach. 2.
Zadanie obejmuje dokończenie rozpoczętej inwestycji. Przedmiotem zamówienia jest sieć
kanalizacyjna wraz z przykanalikami od studni S 2.87 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1.
Sieci i przykanaliki kanalizacji grawitacyjnej, z podłączeniem do istniejącej kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Bystrzyca wykonanej w wcześniejszym etapie a w szczególności:
a) budowę kanałów ściekowych z rur PVC-U klasy S – z litej ścianki i wytrzymałości
obwodowej 8 kN/m2, PP SN10 o średnicy de 200 i de 160; b) montaż studzienek rewizyjnych
betonowych o średnicy DN 1000 oraz tworzywowych DN 600, odgałęzienia do posesji min.
DN 400; c) montaż studzienek kaskadowych; d) zabezpieczenie studni zlokalizowanych na
terenie upraw rolnych przed zaoraniem i zniszczeniem przez m.in. sprzęt rolniczy; e)
odbudowa dróg po zakończeniu robót oraz przywrócenie terenu posesji prywatnych do stanu
pierwotnego; f) Likwidacja zbiornika na nieczystości płynne poprzez wypompowanie
zawartości, dezynfekcję zbiornika, zasypanie oraz zabezpieczenie zbiornika. 3.2. Roboty
rozbiórkowe oraz odtworzeniowe na trasie sieci kanalizacyjnej
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot Inwestycji 1. Przedmiotem
inwestycji jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca”. W ramach zadania
przewidziana jest kontynuacja budowy nowej kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,9 km,
likwidację zbiornika bezodpływowego, wykonanie przewiertów oraz odtworzenie
nawierzchni po robotach. 2. Zadanie obejmuje dokończenie rozpoczętej inwestycji.
Przedmiotem zamówienia jest sieć kanalizacyjna wraz z przykanalikami od studni S 2.87 3.
Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Sieci i przykanaliki kanalizacji grawitacyjnej, z
podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca wykonanej w
wcześniejszym etapie a w szczególności: a) budowę kanałów ściekowych z rur PVC-U klasy

S – z litej ścianki i wytrzymałości obwodowej 8 kN/m2, PP SN10 o średnicy de 200 i de 160;
b) montaż studzienek rewizyjnych betonowych o średnicy DN 1000 oraz tworzywowych DN
600, odgałęzienia do posesji min. DN 400; c) montaż studzienek kaskadowych; d)
zabezpieczenie studni zlokalizowanych na terenie upraw rolnych przed zaoraniem i
zniszczeniem przez m.in. sprzęt rolniczy; e) odbudowa dróg po zakończeniu robót oraz
przywrócenie terenu posesji prywatnych do stanu pierwotnego; f) Likwidacja zbiornika na
nieczystości płynne poprzez wypompowanie zawartości, dezynfekcję zbiornika, zasypanie
oraz zabezpieczenie zbiornika. 3.2. Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe na trasie sieci
kanalizacyjnej
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-04-10, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-25, godzina: 10:00,

