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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 36326686300000,

ul. Mickiewicza  14, 64-630  Ryczywół, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48 517403178, e-mail

h.brzezinska@pkryczywol.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): http://pkryczywol.pl/

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:

Nazwa przedmiotu zamówienia: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy

Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją.

Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

_____________________________________________________________________________________

Część 1: Zlewnia A – LIPA NOWA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji

sanitarnej dla miejscowości Lipa Nowa. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres

robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć

ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim

zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø250 mm:

1 z 7 2019-03-20, 11:29



4,83 m, - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 594,55 m, - rurociąg tłoczny PE

Ø90 mm: 375,46 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm: 17,00 szt.,

- trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 9,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., -

sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe

PVC Ø160 mm: 99,24 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - przyłączeniowe studnie

kanalizacyjne PP Ø400: 21,00 szt., - przydomowa pompownia ścieków: 3,00 kpl., - rurociągi tłoczne

wyłączeniowe – Ø63 PE SDR17: 33,41 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

_____________________________________________________________________________________

Część 2: Zlewnia B – LIPA AZJA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji

sanitarnej dla miejscowości Lipa Azja. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres

robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa

sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje

swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC

Ø200 mm: 700,67 m, - rurociąg tłoczny PE Ø75 mm: 248,85 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z

betonu klasy C35/45 Ø1200 mm: 15,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 1,00 szt., - kolana

wyłączeniowe PVC 160/45°: 1,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji

sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 26,82 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°:

7,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 7,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych.

_____________________________________________________________________________________

Część 3: Zlewnia C – LIPA BAGNA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Bagna. Roboty będą prowadzone metodą wykopu

otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie

prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres

zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny

kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 579,66 m, - rurociąg tłoczny PE Ø75 mm: 110,99 m, -

rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe

PVC 200/160/45°: 6,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 6,00 szt., - sieciowa pompownia

ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 123,01

m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 20,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400:

26,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

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
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partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: Nazwa przedmiotu zamówienia: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa –

nieruchomości poza aglomeracją. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

_____________________________________________________________________________________

Część 1: Zlewnia A – LIPA NOWA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Nowa. Roboty będą prowadzone metodą wykopu

otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie

prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres

zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny

kanalizacji sanitarnej PVC Ø250 mm: 4,83 m, - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC

Ø200 mm: 594,55 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 375,46 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne –

z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 9,00 szt., -

kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza

kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 99,24 m, - kolana wyłączeniowe

PVC 160/45°: 9,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 21,00 szt., - przydomowa

pompownia ścieków: 3,00 kpl., - rurociągi tłoczne wyłączeniowe – Ø63 PE SDR17: 33,41 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

_____________________________________________________________________________________

Część 2: Zlewnia B – LIPA AZJA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Azja. Roboty będą prowadzone metodą wykopu

otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie

prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres

zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny

kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 700,67 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 248,85 m, -

rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 15,00 szt., - trójniki sieciowe

PVC 200/160/45°: 1,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 1,00 szt., - sieciowa pompownia

ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm:

26,82 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 7,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP

Ø400: 7,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

_____________________________________________________________________________________

Część 3: Zlewnia C – LIPA BAGNA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Bagna. Roboty będą prowadzone metodą wykopu

otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie
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prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres

zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny

kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 579,66 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 110,99 m, -

rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 17,00 szt., - trójniki

sieciowe PVC 200/160/45°: 6,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 6,00 szt., - sieciowa

pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC

Ø160 mm: 123,01 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 20,00 szt., - przyłączeniowe studnie

kanalizacyjne PP Ø400: 26,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

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: 2019-03-29, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-04, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

język polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I, Część nr: 1

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: 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:Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej

dla miejscowości Lipa Nowa. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres

robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac.

Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres

zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny
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kanalizacji sanitarnej PVC Ø250 mm: 4,83 m, - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej

PVC Ø200 mm: 594,55 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 375,46 m, - rewizyjne studnie

kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1200 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC

200/160/45°: 9,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - sieciowa pompownia

ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm:

99,24 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - przyłączeniowe studnie

kanalizacyjne PP Ø400: 21,00 szt., - przydomowa pompownia ścieków: 3,00 kpl., - rurociągi

tłoczne wyłączeniowe – Ø63 PE SDR17: 33,41 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót budowlanych.

W ogłoszeniu powinno być: 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: Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Nowa. Roboty będą prowadzone metodą wykopu

otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego

rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z

zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: -

rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø250 mm: 4,83 m, - rurociąg grawitacyjny

kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 594,55 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 375,46 m, -

rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 17,00 szt., - trójniki

sieciowe PVC 200/160/45°: 9,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., -

sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi

przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 99,24 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., -

przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 21,00 szt., - przydomowa pompownia

ścieków: 3,00 kpl., - rurociągi tłoczne wyłączeniowe – Ø63 PE SDR17: 33,41 m. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I, Część nr: 2

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: 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:Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa
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kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Azja. Roboty będą prowadzone metodą wykopu

otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego

rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z

zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: -

rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 700,67 m, - rurociąg tłoczny

PE Ø75 mm: 248,85 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1200

mm: 15,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 1,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC

160/45°: 1,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji

sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 26,82 m, - kolana wyłączeniowe

PVC 160/45°: 7,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 7,00 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W ogłoszeniu powinno być: 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:Przedmiotem niniejszej części

zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Azja. Roboty będą

prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni

do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie

odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in:

Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm:

700,67 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 248,85 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z

betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 15,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 1,00 szt.,

- kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 1,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 26,82 m, -

kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 7,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP

Ø400: 7,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I, Część nr: 3

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: 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:Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest
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budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Bagna. Roboty będą prowadzone

metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu

poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru

ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć

kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm:

579,66 m, - rurociąg tłoczny PE Ø75 mm: 110,99 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne – z

betonu klasy C35/45 Ø1200 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 6,00

szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 6,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00

kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 123,01

m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 20,00 szt., - przyłączeniowe studnie

kanalizacyjne PP Ø400: 26,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został

zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych.

W ogłoszeniu powinno być: 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:Przedmiotem niniejszej części

zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Bagna. Roboty będą

prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni

do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie

odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem

m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200

mm: 579,66 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 110,99 m, - rewizyjne studnie

kanalizacyjne – z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC

200/160/45°: 6,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 6,00 szt., - sieciowa

pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi

przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 123,01 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 20,00

szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 26,00 szt. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
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