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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:
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski
Numer referencyjny: ZP-16/20

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. Zadanie objęte prowadzonym postępowaniem przetargowym polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski. Miejsce prowadzenia robót to
msc. Turza, w której w ramach przyjętego na potrzeby postępowania etapu 2 zostanie wykonana część zakresu
objętego pozwoleniem na budowę nr 278/2018 z dnia 01.03.2018r. znak UAB.6740.1835.2017.PS przeniesioną
decyzją z dnia 05.11.2019r. znak UAB.6740.28.121.2019.
2. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia został zawarte w projekcie budowlanym (część III) i STWiORB (część
IV).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: dorzeczebialej
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-105437
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 157-384134
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/08/2020
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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
3.1. Zadanie objęte prowadzonym postępowaniem przetargowym polegać będzie na budowie sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski. Miejsce
prowadzenia robót to msc. Turza, w której w ramach przyjętego na potrzeby postępowania etapu 2
zostanie wykonana część zakresu objętego pozwoleniem na budowę nr 278/2018 z 1.3.2018 znak
UAB.6740.1835.2017.PS przeniesioną decyzją z 5.11.2019 znak UAB.6740.28.121.2019.
3.2 Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych w
zakresie:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 3,6 km,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,6 km,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 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. 1,8 km,
- budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,2 km.
Szczegóły opis przedmiotu zamówienia został zawarte w projekcie budowlanym (część III) i STWiORB (część
IV).
Powinno być:
1. Zadanie objęte prowadzonym postępowaniem przetargowym polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski. Miejsce prowadzenia robót to
msc. Turza, w której w ramach przyjętego na potrzeby postępowania etapu 2 zostanie wykonana część zakresu
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objętego pozwoleniem na budowę nr 278/2018 z 1.3.2018 znak UAB.6740.1835.2017.PS przeniesioną decyzją
z 5.11.2019 znak UAB.6740.28.121.2019.
2.1 Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych w
zakresie – Kontraktu I (finansowanie z udziałem środków WFOŚ):
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 3,6 km,
- budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,6 km,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 km,
- dostawy i montażu 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,
- dostawy i montażu 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,
- budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,8 km,
- budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,2 km
2.2 Planowane przedsięwzięcie w ramach etapu 2 obejmuje również wykonanie robót budowlano –
montażowych w zakresie – Kontraktu II (finansowanie wyłącznie ze środków własnych):
- budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,3 km,
- budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,5 km
Na każdy z Kontraktów zostanie zawarta odrębna umowa stanowiąca część II dokumentacji przetargowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie budowlanym (część III) i STWiORB
(część IV).
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 01/08/2021
Powinno być:
Data: 01/01/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 10:10
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Rozpoczęcie robót nastąpi po uzyskaniu decyzji na użytkowanie sieci z etapu 1, objętych postępowaniem
prowadzonym przez gminę Rzepiennik Strzyżewski. Szacowany termin rozpoczęcia robót w ramach etapu 2 to
przełom 2021/2022 roku.

