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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 065905194
Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 69c
Miejscowość: Tuchów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-170
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.
E-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl 
Tel.:  +48 146210562
Faks:  +48 146210564
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dorzeczebialej.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ryglice”
Numer referencyjny: ZP-12/20

II.1.2) Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Niniejsze postępowanie podzielone jest na dwie(2) części:
Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice”
Część 2: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Bistuszowa, gm. Ryglice”
2. Szczegóły przedmiotu zamówienia został zawarte w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) (część III) i 
WWiORB (część IV).

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

01/07/2020

mailto:przetargi@dorzeczebialej.pl
http://dorzeczebialej.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: dorzeczebialej
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-074031
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 112-272581
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/06/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Planowane przedsięwzięcie w ramach części 2 pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Bistuszowa, gm. Ryglice” 
obejmuje swoim zakresem:
— budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,3 km,
— budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,7 km,
— budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,3 km,
— dostawę i montaż 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,
— dostawę i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,
— budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,5 km,
— budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,7 km,
— dostawę i montaż 1 kpl. kontenerowej hydroforni wody.
Powyżej podane długości sieci mają charakter orientacyjny i zostały one przyjęte przez strony jako podstawa 
do wyceny ofertowej przedmiotu umowy i jako takie nie mogą stać się podstawą roszczenia Wykonawcy 
o wykonanie tak przyjętego zakresu robót czy zapłatę dodatkowego wynagrodzenia w przypadku, kiedy 
wykonana długość sieci przekroczy przyjęty w umowie zakres robót.
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) (część III 
SIWZ) i WWiORB (część IV SIWZ).
Powinno być:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272581-2020:TEXT:PL:HTML
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Planowane przedsięwzięcie w ramach części 2 pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Bistuszowa, gm. Ryglice” 
obejmuje swoim zakresem:
— budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,3 km,
— budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,7 km,
— budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,3 km,
— dostawę i montaż 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,
— dostawę i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,
— budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,5 km,
— budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 (w aglomeracji) o długości ok. 0,5 km,
— budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,7 km,
— dostawę i montaż 1 kpl. kontenerowej hydroforni wody.
Powyżej podane długości sieci mają charakter orientacyjny i zostały one przyjęte przez strony jako podstawa 
do wyceny ofertowej przedmiotu umowy i jako takie nie mogą stać się podstawą roszczenia Wykonawcy 
o wykonanie tak przyjętego zakresu robót czy zapłatę dodatkowego wynagrodzenia w przypadku, kiedy 
wykonana długość sieci przekroczy przyjęty w umowie zakres robót.
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) (część III 
SIWZ) i WWiORB (część IV SIWZ).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


