
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 74150-2011 z dnia 2011-04-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobótka

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Armii Krajowej i

Piotra Włosta w Sobótce. Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Sobótka, w rejonie ulic: Armii Krajowej,

Piotra Włosta i...

Termin składania ofert: 2011-05-05

Numer ogłoszenia: 99484 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74150 - 2011 data 12.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, fax. 071 3162123.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1) Przedmiotem zamówienia

jest wykonanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Armii Krajowej i Piotra Włosta w Sobótce.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Sobótka, w rejonie ulic: Armii Krajowej, Piotra Włosta i Świętej

Anny - działki numer:10 i 11 AM31 oraz 10 AM32. Włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej studzienki

przy skrzyŜowaniu ul. Armii Krajowej z ulicą Św. Anny. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi: sieć

grawitacyjna DN200 = 1277,9m., przyłącza kanalizacyjne DN150 = 70,8m, rurociągi tłoczne Dz 90 PE-HD =

160,0m. Kanalizację zaprojektowano na głębokości od 1,20 m do 2,0 m pod terenem. Wykopy o szer. ok.1,0

m. umocnione, o głębokości od 1,2 do 2,0m. Kanalizacja sanitarna główna (grawitacyjna), zaprojektowana jest

z rur kielichowych PVC DN200 i DN150 SN8, łączonych -na wcisk-. Kanalizacja tłoczna z rur polietylenowych

(PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm. zgrzewanych doczołowo. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych

o śr. 1400 mm. i 1000 mm., studnie niewałazowe z tworzywa sztucznego wyposaŜone w kinetę PP o średnicy

425 mm. Na rurociągu tłocznym zaprojektowano odpowietrzacz z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym

do bezpośredniego montaŜu w gruncie. Na terenie działki nr 1 AM-31 (schronisko PTTK) zaprojektowano

przepompownię ścieków P1 z polimerobetonu. Teren wokół przepompowni utwardzony, nawierzchnia z kostki

betonowej. Dla projektowanej przepompowni P1 wykonać naleŜy energetyczną linię zasilającą kablem YKY 5x

10 mm2 ,od złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na słupie do szafek firmowych zlokalizowanych przy

pompowni. Po wykonaniu projektowanej kanalizacji przewiduje się odbudowę nawierzchni dróg i placów jako

dwuwarstwową (warstwa wiąŜąca asfaltowa o gr. 4 cm i warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 3 cm.) na

podbudowie tłuczniowej. Informacje dodatkowe: W opisie technicznym i w specyfikacji wykonania i odbioru
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robót Projektant załoŜył wykonanie kanalizacji z rur dwuściennych. Inwestor zdecydował, Ŝe wykonać je naleŜy

z rur PVC jednościennych SN8.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1) Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Armii Krajowej i Piotra Włosta

w Sobótce. Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Sobótka, w rejonie ulic: Armii Krajowej, Piotra

Włosta i Świętej Anny - działki numer:10 i 11 AM31 oraz 10 AM32. Włączenie projektowanej kanalizacji do

istniejącej studzienki przy skrzyŜowaniu ul. Armii Krajowej z ulicą Św. Anny. Całkowita długość sieci

kanalizacyjnej wynosi: sieć grawitacyjna DN200 = 1277,9m, przyłącza kanalizacyjne DN150 = 159,60 m,

rurociągi tłoczne Dz 90 PE-HD = 160,0m. Kanalizację zaprojektowano na głębokości od 1,20 m do 2,0 m pod

terenem. Wykopy o szer. ok.1,0 m. umocnione, o głębokości od 1,2 do 2,0m. Kanalizacja sanitarna główna

(grawitacyjna), zaprojektowana jest z rur kielichowych PVC DN200 i DN150 SN8, łączonych -na wcisk-.

Kanalizacja tłoczna z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm. zgrzewanych doczołowo.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm. i 1000 mm., studnie niewałazowe z tworzywa

sztucznego wyposaŜone w kinetę PP o średnicy 425 mm. Na rurociągu tłocznym zaprojektowano

odpowietrzacz z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym do bezpośredniego montaŜu w gruncie. Na

terenie działki nr 1 AM-31 (schronisko PTTK) zaprojektowano przepompownię ścieków P1 z polimerobetonu.

Teren wokół przepompowni utwardzony, nawierzchnia z kostki betonowej. Dla projektowanej przepompowni P1

wykonać naleŜy energetyczną linię zasilającą kablem YKY 5x 10 mm2 ,od złącza kablowo-pomiarowego

zlokalizowanego na słupie do szafek firmowych zlokalizowanych przy pompowni. Po wykonaniu projektowanej

kanalizacji przewiduje się odbudowę nawierzchni dróg i placów jako dwuwarstwową (warstwa wiąŜąca

asfaltowa o gr. 4 cm i warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 3 cm.) na podbudowie tłuczniowej. Informacje

dodatkowe: W opisie technicznym i w specyfikacji wykonania i odbioru robót Projektant załoŜył wykonanie

kanalizacji z rur dwuściennych. Inwestor zdecydował, Ŝe wykonać je naleŜy z rur PVC jednościennych SN8.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: WADIUM, Informacja na temat wadium:Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia

wadium w wysokości: 16.000,- PLN. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 3) z

tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158,

z późn. zm.). Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 05.05.2011 roku do godz. 10.00.

Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 72 9574 1015 2003

0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu

prosimy wpisać: wadium przetargowe- sprawa ZP.271.4.2011). Wadium wniesione w innej formie naleŜy

załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2) ÷ 5) SIWZ musi być zdeponowane w

oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją i podpisem

Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę naleŜy

dołączyć jako załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty naleŜy włączyć
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kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć

osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego

ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą.

Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 2 pkt.2)

Ustawy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy, na podstawie art. 46 Ustawy..

W ogłoszeniu powinno być: WADIUM, Informacja na temat wadium:Wykonawca zobowiązany jest do

wniesienia wadium w wysokości: 16.000,- PLN. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących

formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 3) z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 4) gwarancjach bankowych; 5)

gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr

109, poz. 1158, z późn. zm.). Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 12.05.2011 roku do

godz. 10.00. Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 72 9574

1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule

przelewu prosimy wpisać: wadium przetargowe- sprawa ZP.271.4.2011). Wadium wniesione w innej formie

naleŜy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2) ÷ 5) SIWZ musi być

zdeponowane w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z

adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez

wykonawcę naleŜy dołączyć jako załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty

naleŜy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz

dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy

a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy

pocztą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 2

pkt.2) Ustawy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy, na podstawie art. 46 Ustawy..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

05.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, Biuro

Podawcze- parter budynku.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, Biuro

Podawcze- parter budynku.
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