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ZMIANA ZAPISÓW ZAWARTYCH 
W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„SZCZAWNO ZDRÓJ. KANALIZACJA SANITARNA. KANAŁ  TRANZYTOWY" 

NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
PZ/RZ P/PN/08/201 5/IZ 

Zamawiaj ący informuje, że następuje zmiana zapisów zawartych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w nast ępuj ącym zakresie, tj.: 

1. Rozdzia ł  IV. Opis przedmiotu zamówienia 

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 
załączoną  dokumentacja projektową . Kanalizacja ta przejmowa ć  będzie nadmiar ścieków, które nie 
będą  się  mieściły w istniejącej kanalizacji. Wejście rurociągu ciśnieniowego ok. 170 m poniżej 
zabudowanego koryta potoku Szczawnik. 
Lokalizacja tłoczni ścieków zaplanowana jest w s ąsiedztwie istniejących garaży. Długość  trasy 
przewodu tłocznego ułożonego w obudowie potoku Szczawnik wynosi oko ło 1300 m. Dzięki 
zainstalowaniu tłoczni bezpośrednio w ciągu technologicznym, jako element zamknię tego systemu, 
nie jest wymagane zachowanie żadnej strefy ochronnej ze wzgl ędu na występowanie odorów 
i związków toksycznych, ha łasu oraz innych czynników szkodliwych. 
Po zakończonych robotach budowlanych, Wykonawca sporz ądzi dokumentację  powykonawczą, jak 
również  Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska zawiadomienie o zako ńczeniu robót 
budowlanych umo ż liwiające Zamawiającemu przystąpienie do użytkowania nowo wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej zgodnie z Ustawą  z dnia 1 lipca 1994r., zwan ą  dalej Prawo budowlane. 
Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu Decyzji nr 167312009 z dnia 02.11.2009r., 
zatwierdzającej projekt budowlany / udzielaj ącej pozwolenia na budowę  dla zadania pn.: „Zadanie II - 
2 Szczawno-Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kana ł  tranzytowy (dzia łki nr 62519, 622110. 12412, 326 obr ęb 
nr 1 Szczawno-Zdrój)", jak równie ż  dziennika budowy nr 1454112. 

Pozosta łe zapisy tego rozdzia łu pozostaj ą  bez zmian. 

Maj ąc na uwadze powyższe zmiany, Zamawiaj ący informuje, że: 
Ofertę  należy z łożyć  w siedzibie Zamawiaj ącego, tj. Biuro Wa łbrzyskiego Związku 
Wodoci ągów i Kanalizacji z siedzib ą  przy Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wa łbrzych, 
I piętro, sekretariat pok. nr  102 w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 	I 28.04.2015r. 	I 	do godz. 	109:00 

Projekt wspótfinonsowony przez Unię  Europejską  ze środków Funduszu Spójności w romach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 



Ofertę  należy złożyć  w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę  (paczkę ) należy opisa ć  następuj ąco: 

Wa łbrzyski Zwi ązek Wodociągów i Kanalizacji 
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wa łbrzych 

Oferta w postępowaniu na: 

„Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kana ł  tranzytowy" 
NR RZPIPNI08I20I5IIZ 

Nie otwiera ć  przed dniem: 28.04.2015r. godz. 10:00 
Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. nale ży umieści ć  nazwę  i adres Wykonawcy. 

Publiczne otwarcie ofert nast ąpi w dniu 28.04.2015r. o godz. 10:00 w Biurze 
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów I Kanalizacji z siedzib ą  przy Al. Wyzwolenia 39, 
58-300 Wa łbrzych, II pię tro, sekretariat pok. nr  216. 
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