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Ogłoszenie nr 540170777-N-2020 z dnia 08-09-2020 r.

Chełmża:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zmianie umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 577915-N-2020
Data: 26/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 34125621100000, ul. Nowa Chełmża 3, 87-140 Chełmża, woj.
kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 675 66 57, e-mail info@gminachelmza.pl, faks 56 675 66 57.
Adres strony internetowej (url): http://wodkan.gminachelmza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12

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: Przedmiotem zamówienia jest m.in. : a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 SDR17 łączonej metodą
zgrzewania elektrooporowego Ø 110 długości 4658,5 mb, b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 – Ø 200
długości 34,5 mb wraz z podłączeniem od istniejącej instalacji do przepompowni ścieków (PS), c) budowa przepompowni ścieków głównej - 1
szt. (PS) wraz z wykonanie instalacji przyłącza elektroenergetycznego, d) montaż sytemu monitoringu stanu pompowni kompatybilnego i
współpracującego z istniejącym system użytkowanym przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia należy
wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną również SIWZ, złożoną ofertą, zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz: 1) dokumentacją projektową sporządzoną przez
„PRACOWNIA PROJEKTOWO INWESTYCYJNA INZYNIERIA 26.08.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?
id=8c66dc27-0fa0-4c0c-a50d-89b7057f7b0f https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8c66dc27-0fa0-4c0c-a50d89b7057f7b0f 5/17 SANITARNA – mgr inż. Sławomir Matuszak” z siedzibą w Chełmnie; 2) pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę
Toruńskiego nr AB.7351-2- 115/08 z dnia 30.12.2008 r. zmienionym Decyzją Starosty Toruńskiego nr ABA. 6740.2.105.2016.MB z dnia
15.02.2017r.; 3) przepisaniem pozwolenia na budowę na Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. decyzja Starosty Toruńskiego nr
AB.6740.2.80.2019.EK 4) pismem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 31.01.2017 r. nr ABA.6743.1544.2016.MB o braku sprzeciwu do
zgłoszenia dotyczącego zamiaru przystąpienia do budowy; 5) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; Zakres robót w ramach
ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wykonanie odwodnienia wykopów; 2) zabezpieczenie urządzeń podziemnych krzyżujących
się z trasą kanału sanitarnego (np. kable telefoniczne, kable energetyczne itd.); 3) inne prace związane z procesem budowy; 4) próby
szczelności dla sieci na kanalizacji sanitarnej; 5) wykonanie prób ciśnieniowych na ciśnienie 1,0 MPa na rurociągu; 6) wykonanie projektu
organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego; 7) wykonanie robót
drogowych – odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu pierwotnego stosownie do występującej nawierzchni; 8) wytyczenie obiektów i
dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy; 9) geodezyjną inwentaryzację
powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną, (mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000
obejmująca cały zakres robót) w 2 egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w
Toruniu oraz 1 egzemplarz dla Zamawiającego; 10) wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej z instrukcjami BHP - zgodnie z
obowiązującymi przepisami, która przeznaczona będzie dla użytkownika; 11) dokonanie regulacji i rozruchu instalacji, przeszkolenia
użytkownika w sprawie użytkowania oraz przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń; 12) sporządzenie dokumentacji
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powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach; 13) zapewnienie nadzoru archeologicznego w przypadku takiej
potrzeby. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z
technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach
projektowo-przedmiarowych. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi
wizję lokalną miejsca robót
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest m.in. : a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 SDR17
łączonej metodą zgrzewania elektrooporowego Ø 110 długości 4601,5 mb, b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U
SN8 – Ø 200 długości 44,5 mb wraz z podłączeniem od istniejącej instalacji do przepompowni ścieków (PS), c) budowa przepompowni
ścieków głównej - 1 szt. (PS) wraz z wykonanie instalacji przyłącza elektroenergetycznego, d) montaż sytemu monitoringu stanu pompowni
kompatybilnego i współpracującego z istniejącym system użytkowanym przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. Przedmiot
zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną również SIWZ, złożoną
ofertą, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz: 1) dokumentacją projektową
sporządzoną przez „PRACOWNIA PROJEKTOWO INWESTYCYJNA INZYNIERIA 26.08.2020
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8c66dc27-0fa0-4c0c-a50d-89b7057f7b0f
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8c66dc27-0fa0-4c0c-a50d-89b7057f7b0f 5/17 SANITARNA – mgr inż.
Sławomir Matuszak” z siedzibą w Chełmnie; 2) pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Toruńskiego nr AB.7351-2- 115/08 z dnia
30.12.2008 r. zmienionym Decyzją Starosty Toruńskiego nr ABA. 6740.2.105.2016.MB z dnia 15.02.2017r.; 3) przepisaniem pozwolenia na
budowę na Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. decyzja Starosty Toruńskiego nr AB.6740.2.80.2019.EK 4) pismem Starosty
Powiatu Toruńskiego z dnia 31.01.2017 r. nr ABA.6743.1544.2016.MB o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego zamiaru przystąpienia do
budowy; 5) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1)
wykonanie odwodnienia wykopów; 2) zabezpieczenie urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasą kanału sanitarnego (np. kable
telefoniczne, kable energetyczne itd.); 3) inne prace związane z procesem budowy; 4) próby szczelności dla sieci na kanalizacji sanitarnej; 5)
wykonanie prób ciśnieniowych na ciśnienie 1,0 MPa na rurociągu; 6) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz
poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego; 7) wykonanie robót drogowych – odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu
pierwotnego stosownie do występującej nawierzchni; 8) wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków
geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy; 9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku
dokumentacją geodezyjno-kartograficzną, (mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót) w 2 egzemplarzach i
złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz 1 egzemplarz dla Zamawiającego; 10)
wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej z instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami, która przeznaczona będzie dla
użytkownika; 11) dokonanie regulacji i rozruchu instalacji, przeszkolenia użytkownika w sprawie użytkowania oraz przekazanie instrukcji
obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń; 12) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch
egzemplarzach; 13) zapewnienie nadzoru archeologicznego w przypadku takiej potrzeby. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z
dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do
zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych. Wykonawca w celu prawidłowej
oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-11, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-17, godzina:
08:45

Drukuj
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