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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
Żukowo
83-330
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Redzimska
E-mail: k.redzimska@skzukowo.pl 
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://skzukowo.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w
miejscowości Chwaszczyno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na teren
Numer referencyjny: ZP/11/R/18

II.1.2) Główny kod CPV
45231300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
• Część 1 w ramach projektu pn.: modernizacja sieci wodociągowej na ul. Gdyńskiej, Polnej i Rewerenda w
miejscowości Chwaszczyno na terenie Gminy Żukowo:
• Część 2 w ramach projektu pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz rozbudowa sieci
wodociągowej z przyłączem dla rejonu ulic: Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Żeromskiego i Staffa w
miejscowości Chwaszczyno na terenie Gminy Żukowo.
2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ.

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

30/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nredzkar

mailto:k.redzimska@skzukowo.pl
http://skzukowo.pl/
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-098379
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 128-292658
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/07/2018

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: 1
Zamiast:
Przedmiot zamówienia w części 1 obejmuje:
• wymianę sieci wodociągowej z rur fi 110PVC/ fi100AC na PE fi 160 PN10 – ok 2785 mb wraz z kształtkami
żeliwnymi;
• wymianę węzłów wodociągowych dwu- lub trzyzasuwowych – 21 kpl.;
• wymianę istniejących hydrantów na sieci wodociągowej w węzłach Hn1- Hn4 wraz z podejściami i armaturą –4
kpl,;
• wykonanie rury ochronnej wraz z płozami i manszetami na skrzyżowaniu z planowaną drogą ekspresową
S6,odcinek R1-R2 – ok. 262 mb.;
• przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych P1-P26 – 26 szt.;
• unieczynnienie istniejącego wodociągu wraz z zamuleniem pianobetonem;
• odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania terenu po robotach instalacyjnych.
1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie metod bezwykopowych rurami PE100 SDR17 fi 160 RC
dwuwarstwowymi.
2. Podłączenia przyłączy do wodociągu fi 160 PE należy wykonać poprzez nawiertki typu NWZ/PE.
3. Wszelkie niezinwentaryzowane czynne przyłącza należy przełączyć.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostawy wody podczas prowadzenia prac budowlanych
oraz zobowiązuje się powiadomić mieszkańców i gestora sieci o przerwach w dostawie wody w związku z
przełączeniami sieci i przyłączy wodociągowych. Koszty dostawy wody, wyłączeń i włączeń wodociągu leżą po
stronie Wykonawcy.
5. W przypadku usunięcia lub naruszenia rur AC wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.4.2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71, poz. 649 ze zm.) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005, nr 216, poz. 1824). Prace przy rozbiórce oraz
utylizacji materiałów azbesto-cementowych, powstałych przy demontażu sieci wodociągowej należy prowadzić
zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach przez przedsiębiorstwo legitymujące się odpowiednim
zezwoleniem.
6. Wszystkie prace prowadzone na terenach prywatnych jak również sposób prowadzenia robót
należy uzgodnić z zamawiającym oraz właścicielem/użytkownikiem wieczystym/zarządcą terenu/
dzierżawcą.Zakończone prace należy poświadczyć w protokole zejścia z terenu podpisanym przez właściciela/
użytkownika wieczystego/zarządcę terenu/dzierżawcę.
7. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ.
Powinno być:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292658-2018:TEXT:PL:HTML
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Przedmiot zamówienia w części 1 obejmuje:
• wymianę sieci wodociągowej z rur fi 110PVC/ fi100AC na PE fi 160 PN10 – ok 2785 mb wraz z kształtkami
żeliwnymi;
• wymianę węzłów wodociągowych dwu- lub trzyzasuwowych – 21 kpl.;
• wymianę istniejących hydrantów na sieci wodociągowej w węzłach Hn1- Hn4 wraz z podejściami i armaturą –4
kpl,;
• wykonanie rury ochronnej wraz z płozami i manszetami na skrzyżowaniu z planowaną drogą ekspresową
S6,odcinek R1-R2 – ok. 262 mb.;
• przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych P1-P26 – 26 szt.;
• unieczynnienie istniejącego wodociągu wraz z zamuleniem pianobetonem;
• odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania terenu po robotach instalacyjnych.
1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie metod bezwykopowych rurami PE100 SDR17 fi 160 RC
dwuwarstwowymi.
2. Podłączenia przyłączy do wodociągu fi 160 PE należy wykonać poprzez nawiertki typu NWZ/PE.
3. Wszelkie niezinwentaryzowane czynne przyłącza należy przełączyć.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostawy wody podczas prowadzenia prac budowlanych
oraz zobowiązuje się powiadomić mieszkańców i gestora sieci o przerwach w dostawie wody w związku z
przełączeniami sieci i przyłączy wodociągowych. Koszty dostawy wody, wyłączeń i włączeń wodociągu leżą po
stronie Wykonawcy.
5. W przypadku usunięcia lub naruszenia rur AC wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.4.2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71, poz. 649 ze zm.) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005, nr 216, poz. 1824). Prace przy rozbiórce oraz
utylizacji materiałów azbesto-cementowych, powstałych przy demontażu sieci wodociągowej należy prowadzić
zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach przez przedsiębiorstwo legitymujące się odpowiednim
zezwoleniem.
6. Wszystkie prace prowadzone na terenach prywatnych jak również sposób prowadzenia robót
należy uzgodnić z zamawiającym oraz właścicielem/użytkownikiem wieczystym/zarządcą terenu/
dzierżawcą.Zakończone prace należy poświadczyć w protokole zejścia z terenu podpisanym przez właściciela/
użytkownika wieczystego/zarządcę terenu/dzierżawcę.
7. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ.
8. Zamawiający wymaga, aby wykonawca rozpoczął roboty modernizacyjne wodociągu w Chwaszczynie od ul.
Gdyńskiej.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Zamiast:
1. Przedmiot zamówienia w części 2 obejmuje:
• budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 i DN 250 – ok 1593 mb wraz z przykanalikami do granic
działek – ok 401 mb;
• budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej przepompowni – ok 258 mb z włączeniem do kolektora tłocznego
PVC225;
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - ok 119 mb oraz budowa przydomowych przepompowni ścieków –
6 kpl.;
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• budowę przepompowni ścieków przy ul. Żeromskiego/Brzechwy wraz z zagospodarowaniem terenu, siecią i
przyłączem wodociągowym oraz wewnętrzna linią zasilającą;
• utwardzenie nawierzchni w ul. Żeromskiego.
2. Opis przepompowni ścieków przy ul. Żeromskiego/Brzechwy:
• zagospodarowanie terenu przepompowni zgodnie z projektem;
• wydzielenie geodezyjne z nadaniem nowego numeru działki. Wykup wydzielonej działki pozostaje po stronie
zamawiającego;
• wszystkie elementy przepompowni i komory zasuw ze stali nierdzewnej opisane w dokumentacji projektowej
należy wykonać z gat.316 AISI. / PN 0H17N12M2 / EN 1.4401;
3. Włazy studni - należy stosować klasy D400 z logo SK Żukowo zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
4. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ.
Powinno być:
1. Przedmiot zamówienia w części 2 obejmuje:
• budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 i DN 250 – ok 1593 mb wraz z przykanalikami do granic
działek – ok 401 mb;
• przyłącza grawitacyjne należy wykonać do granicy działek i zaślepić korkiem PCV;
• budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej przepompowni – ok 258 mb z włączeniem do kolektora tłocznego
PVC225;
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - ok 119 mb oraz budowa przydomowych przepompowni ścieków –
6 kpl.;
• budowę przepompowni ścieków przy ul. Żeromskiego/Brzechwy wraz z zagospodarowaniem terenu, siecią i
przyłączem wodociągowym oraz wewnętrzna linią zasilającą;
• utwardzenie nawierzchni w ul. Żeromskiego.
2. Opis przepompowni ścieków przy ul. Żeromskiego/Brzechwy:
• zagospodarowanie terenu przepompowni zgodnie z projektem;
• wydzielenie geodezyjne z nadaniem nowego numeru działki. Wykup wydzielonej działki pozostaje po stronie
zamawiającego;
• wszystkie elementy przepompowni i komory zasuw ze stali nierdzewnej opisane w dokumentacji projektowej
należy wykonać z gat.316 AISI. / PN 0H17N12M2 / EN 1.4401;
3. Włazy studni - należy stosować klasy D400 z logo SK Żukowo zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
4. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


