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Ogłoszenie nr 500292962-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.

Jastków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 652101-N-2018 

Data: 22/11/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jastków, Krajowy numer identyfikacyjny 53523800000, ul. Panieńszczyzna ul. Chmielowa 

3, 21-002   Jastków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 020 143, e-mail

przetargi@jastkow.pl, faks 815 020 144. 

Adres strony internetowej (url): www.jastkow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-12-10, godzina: 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-12-14, godzina: 09:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4) 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
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miejscowości Dębówka Kolonia – Etap I (SW1-T i T-SR) Zakres robót w szczególności

obejmuje: Sieć kanalizacji sanitarnej:  sieć kanalizacji sanitarnej dn200-PVC – 433m, dn160-

PVC – 95m, dn225-PE -168,5m - odcinek SW1÷T wraz z sieciami bocznymi S5÷S5.4,

S12÷S12.2, S15÷S15.7, S18÷S18.1, S20÷S20.2, S22- S22.7, S22.3÷S22.11 (długość sieci

bocznych: dn200-PVC – 654m, dn160-PVC – 118m, dn225-PE -32,5m)  odcinek

kanalizacji tłocznej dn110-PE – 314m (T-SR) z projektowanymi: - tłocznią ścieków T - studnią

rewizyjną SZ - studnią rozprężna SR - likwidacja nieczynnej studni, na jej miejscu montaż

projektowanej tłoczni ścieków,  na załamaniach trasy kanalizacji sanitarnej oraz jako studnie

rewizyjne i połączeniowe wykonać studnie z kręgów betonowych dn1200mm oraz studnie

tworzywowe dn425mm, zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną. Szczegółowy zakres

robót zawarty został przedstawiony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca po wykonaniu prac doprowadzi teren

do stanu pierwotnego. W wycenie należy uwzględnić prace związane z odtworzeniem gruntu po

pracach budowlanych. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami

mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający

dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych

parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt

równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry

jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. Zamawiający zastrzega, że osoby wykonujące

następuję czynności: - obsługa koparki, - montaż rur i urządzeń kanalizacyjnych, - rekultywacja

terenu powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie

umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w

zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie

spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Dębówka Kolonia – Etap I (SW1-T) Zakres robót w szczególności obejmuje:

Sieć kanalizacji sanitarnej:  sieć kanalizacji sanitarnej dn200-PVC – 433m, dn160-PVC –
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95m, dn225-PE -168,5m - odcinek SW1÷T wraz z sieciami bocznymi, S12÷S12.2,

S15÷S15.7, S18÷S18.1, S20÷S20.2, S22-S22.7, S22.3÷S22.11 (długość sieci bocznych:

dn200-PVC – 497m, dn160-PVC – 104m, dn225-PE - 32,5m)  na załamaniach trasy

kanalizacji sanitarnej oraz jako studnie rewizyjne i połączeniowe wykonać studnie z kręgów

betonowych dn1200mm oraz studnie tworzywowe dn425mm, zgodnie z projektem i

Specyfikacją Techniczną. Szczegółowy zakres robót zawarty został przedstawiony w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

Wykonawca po wykonaniu prac doprowadzi teren do stanu pierwotnego. W wycenie należy

uwzględnić prace związane z odtworzeniem gruntu po pracach budowlanych. Wszystkie

wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych

minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów

pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30

ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który

ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.

Zamawiający zastrzega, że osoby wykonujące następuję czynności: - obsługa koparki, - montaż

rur i urządzeń kanalizacyjnych, - rekultywacja terenu powinny być zatrudnione po stronie

wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania

zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną

częścią SIWZ. 


