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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.5. Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych

W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej - ODCINEK VII Pomlewo 1) 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:Wykonanie kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej oraz sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami, wykonanie przepompowni ścieków wraz uruchomieniem i wyposażeniem. 1)

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od PS3 – S22, z rur PVC-U Ø 200 o długości 194,99. m, 2) przyłączy kanalizacyjnych na

odcinku od PS3 – S22, z rur PVC-U Ø 160 o długości 15,48 m, 3) kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od PS3-S23, PZ37A-PZ37A.1 ze

studniami rozprężnymi (wykop wspólny na odcinku Pz26-Pz28), z rur PE Ø 90 o długości 721,98 m. 4) kanalizacji sanitarnej tłocznej na

odcinku od PS3-S23, PZ37A-PZ37A.1 ze studniami rozprężnymi (wykop wspólny na odcinku Pz26-Pz28), z rur PE ø 50 o długości 2.82 m.

5) 1 kpl. przepompowni ścieków PS3 ø1500 mm na działce 171obręb, Pomlewo wraz z dostawą, uruchomieniem i wyposażeniem wg

projektu, z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie (ogrodzenie z siatki stalowej, oświetlenie, wykonanie linii kablowej zalicznikowej), 6) 2

szt . pomp o mocy 18 ,5 kw, Maks. przepływ: 45 l/s, wysokość podnoszenia H max: 53 m Typ wirnika: SUPERVORTEX z czujnikiem wilgoci

do istniejącej przepompowni P0 w Pomlewie przy ul Wiejskiej na działce 56- dostawa, montaż, modyfikacja układu hydraulicznego

przepompowni wraz z złączem kłowym ( wymiana istniejących kolan stóp sprzęgających na nowe) , modyfikacja układu sterowania poprzez

wymianę aparatów toru prądowego pomp wraz z urządzeniami rozruchowymi, wymiana pokrywy z włazem na przepompowni, dostawa

żurawika nośności do 400 kg uruchomienie i rozruch Na czas modernizacji PS0 należy zabezpieczyć ciągłość pracy systemu poprzez obejście

remontowe ( bypass ) 7) roboty elektryczne związane z podłączeniem przepompowni ścieków i urządzeń wspomagających, 8) prace ziemne,

demontażowe i montażowe. 9) roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni drogowych.

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej - ODCINEK VII Pomlewo 1) 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:Wykonanie kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej oraz sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami, wykonanie przepompowni ścieków wraz uruchomieniem i

wyposażeniem. 1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od PS3 – S22, z rur PVC-U Ø 200 o długości 194,99. m, 2) przyłączy

kanalizacyjnych na odcinku od PS3 – S22, z rur PVC-U Ø 160 o długości 15,48 m, 3) kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od PS3-S23,

PZ37A-PZ37A.1 ze studniami rozprężnymi (wykop wspólny na odcinku Pz26-Pz28), z rur PE Ø 90 o długości 721,98 m. 4) kanalizacji

sanitarnej tłocznej na odcinku od PS3-S23, PZ37A-PZ37A.1 ze studniami rozprężnymi (wykop wspólny na odcinku Pz26-Pz28), z rur PE ø
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50 o długości 2.82 m. 5) 1 kpl. przepompowni ścieków PS3 ø1500 mm na działce 171obręb, Pomlewo wraz z dostawą, uruchomieniem i

wyposażeniem wg projektu, z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie (ogrodzenie z siatki stalowej, oświetlenie, wykonanie linii

kablowej zalicznikowej), 6) Modernizacja przepompowni P 0 - 2 szt . pomp o mocy 18 ,5 kw, Maks. przepływ: 45 l/s, wysokość

podnoszenia H max: 53 m Typ wirnika: SUPERVORTEX z czujnikiem wilgoci do istniejącej przepompowni P0 w Pomlewie przy ul

Wiejskiej na działce 56- dostawa, montaż, modyfikacja układu hydraulicznego przepompowni wraz z złączem kłowym ( wymiana

istniejących kolan stóp sprzęgających na nowe) , modyfikacja układu sterowania poprzez wymianę aparatów toru prądowego pomp wraz z

urządzeniami rozruchowymi, wymiana pokrywy z włazem na przepompowni, dostawa żurawika nośności do 400 kg uruchomienie i

rozruch Na czas modernizacji PS0 należy zabezpieczyć ciągłość pracy systemu poprzez obejście remontowe ( bypass ) 7) roboty

elektryczne związane z podłączeniem przepompowni ścieków i urządzeń wspomagających, 8) prace ziemne, demontażowe i montażowe. 9)

roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni drogowych.
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