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Og łoszenie powiązane: 

Og łoszenie nr 46871-2015 z dnia 2015-04-02 r. Og łoszenie o zamówieniu - Wa ł brzych 

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz t łocznej kanalizacji 

sanitarnej w zabudowanej cz ęści potoku Szczawnik na terenie Szczawna Zdroju, zgodnie z za łączon ą  

dokumentacja projektow ą .... 

Termin sk ładania ofert: 2015-04-17 

Numer og łoszenia: 58021 - 2015; data zamieszczenia: 23.042015 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA 

Og łoszenie dotyczy: Og łoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym og łoszeniu: 46871 -2015 data 02.04.2015 r. 

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY 

Wa łbrzyski Związek Wodoci ągów i Kanalizacji. al . Wyzwolenia 39, 58-300 Wa łbrzych, woj. dolnoś ląskie. tel. 

74 8499100. fax. 74 8499200. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

11.1) Tekst, który nale ży zmienić : 

Miejsce, w którym znajduje si ę  zmieniany tekst: 11.1.4). 

W og łoszeniu jest: Okre ś lenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wybudowanie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz t łocznej kanalizacji 

sanitarnej w zabudowanej częś ci potoku Szczawnik na terenie Szczawna Zdroju, zgodnie z za łączon ą  

dokumentacja projektową . Kanalizacja ta przejmowa ć  będzie nadmiar ścieków, które nie b ędą  si ę  

mie ści ły w istniej ącej kanalizacji. Wej ście ruroci ągu ci śnieniowego ok. 170 m poni żej zabudowanego 

koryta potoku Szczawnik. Lokalizacja t łoczni ścieków zaplanowana jest w sąsiedztwie istniej ących 

garaży. D ługość  trasy przewodu t łocznego u łożonego w obudowie potoku Szczawnik wynosi oko ło 

1300cm. Dzi ęki zainstalowaniu t łoczni bezpoś rednio wci ągu technologicznym, jako element 

zamknię tego systemu, nie jest wymagane zachowanie żadnej strefy ochronnej ze wzgl ędu na 

występowanie odorów i zwi ązków toksycznych, ha łasu oraz innych czynników szkodliwych. Po 

zako ńczonych robotach budowlanych, sporz ądzi dokumentację  powykonawczą , jak również  Wykonawca 

w imieniu Zamawiaj ącego uzyska zawiadomienie o zako ń czeniu robót budowlanych umoż liwiające 

Zamawiającemu przystąpienie do u żytkowania nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zgodnie z 

Ustawą  z dnia 1 lipca 1994r., zwan ą  dalej Prawo budowlane. Zamawiaj ący informuje, że jest w 

posiadaniu Decyzji nr 1673/2009 z dnia 02.11.2009r., zatwierdzaj ącej projekt budowlany i udzielaj ącej 

pozwolenia na budow ę  dla zadania Pn.: Zadanie II - 2 Szczawno-Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kana ł  

tranzytowy (dzia łki nr 625/9, 622/10. 124/2. 326 obręb nr 1 Szczawno-Zdrój), jak równie ż  dziennika 
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budowy nr 1454/12... 

W og łoszeniu powinno by ć : Okre ś lenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz t łocznej 

kanalizacji sanitarnej w zabudowanej części potoku Szczawnik na terenie Szczawna Zdroju, zgodnie z 

załączon ą  dokumentacja projektow ą . Kanalizacja ta przejmowa ć  będzie nadmiar ścieków, które nie b ęd ą  

się  mie ści ły w istniej ącej kanalizacji. Wej ście ruroci ągu ciśnieniowego ok. 170 m poni żej zabudowanego 

koryta potoku Szczawnik. Lokalizacja t łoczni ścieków zaplanowana jest w sąsiedztwie istniej ących 

garaży. D ługość  trasy przewodu t łocznego u łożonego w obudowie potoku Szczawnik wynosi oko ło 1300 

m. Dzi ęki zainstalowaniu t łoczni bezpoś rednio w ci ągu technologicznym, jako element zamkni ę tego 

systemu. nie jest wymagane zachowanie żadnej strefy ochronnej ze wzgl ędu na występowanie odorów i 

zwi ązków toksycznych, ha łasu oraz innych czynników szkodliwych. Po zako ńczonych robotach 

budowlanych. sporządzi dokumentację  powykonawcz ą . jak również  Wykonawca w imieniu 

Zamawiaj ącego uzyska zawiadomienie o zako ńczeniu robót budowlanych umoż liwiające 

Zamawiaj ącemu przystąpienie do użytkowania nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zgodnie z 

Ustawą  z dnia 1 lipca 1994r., zwan ą  dalej Prawo budowlane. Zamawiaj ący informuje, że jest w 

posiadaniu Decyzji nr 1673/2009 z dnia 02.11.2009r.. zatwierdzaj ącej projekt budowlany i udzielaj ącej 

pozwolenia na budow ę  dla zadania pn.: Zadanie II - 2 Szczawno-Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kana ł  

tranzytowy (dzia łki nr 625/9, 622/10, 124/2, 326 obręb nr 1 Szczawno-Zdrój), jak równie ż  dziennika 

budowy nr 1454/12... 

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

W og łoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udzia łu w postępowaniu lub ofert: 

27.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Biuro Wa łbrzyskiego Zwi ązku Wodoci ągów i Kanalizacji Al. 

Wyzwolenia 39. 58-300 Wa ł brzych. I pię tro, sekretariat pok. nr  102.. 

W og łoszeniu powinno by ć : Termin składania wniosków o dopuszczenie do udzia łu w postępowaniu 

lub ofert: 28.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Biuro Wa łbrzyskiego Zwi ązku Wodoci ągów i Kanalizacji Al. 

Wyzwolenia 39, 58-300 Wa łbrzych, I pi ę tro, sekretariat pok. nr  102.. 
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