Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 49684-2015 z dnia 2015-03-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubsko
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanałów będących
w złym stanie technicznym w miejscowości Lubsko - renowacja sieci kanalizacyjnej o
średnicach od dn200 do dn1000 o łącznej długości ok. 2200,0m -...
Termin składania ofert: 2015-03-23

Numer ogłoszenia: 56244 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 49684 - 2015 data 06.03.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lubsko, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, woj. lubuskie, tel. 068 4576108, fax. 068
4576200, 4576222.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
renowacji kanałów będących w złym stanie technicznym w miejscowości Lubsko renowacja sieci kanalizacyjnej o średnicach od dn200 do dn1000 o łącznej długości
ok. 2200,0m - materiał sieci projektowanej - - rękaw z tkaniny technicznej, nasączany
żywicami epoksydowymi utwardzany termicznie instalowany przy pomocy inwersji,
jako metoda preferowana przez Zamawiającego. Dopuszcza się metodę renowacji
poprzez wykop otwarty we wskazanych miejscach oraz metodę - krótkie moduły
rurowe, metoda krakingu, z zastrzeżeniem, że ich zastosowanie wymaga zgody
Zamawiającego i Inżyniera; - renowacja/przebudowa studni kanalizacyjnych na sieci
poddawanej renowacji wraz z uzupełnieniem ubytków ich konstrukcji,
zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez pokrycie systemem chemii budowlanej,
wraz z wymianą stopni złazowych na powlekane tworzywem sztucznym, - zakres
Robót na odgałęzieniach obejmuje tylko czynne odgałęzienia. Nie obejmuje więc prac
wykonywanych na istniejących trójnikach, które są zamknięte (nieczynne). O ich
istnieniu należy powiadomić Zamawiającego; - nie istnieje możliwość wyłączenia
kanału na czas renowacji - konieczne jest wykonanie rurociągów tymczasowych (bypassów) dla przepompowania ścieków. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje
w szczególności: - opracowanie Dokumentacji Projektowej niezbędnej dla wykonania
Robót, - uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień dla dokumentacji, wykonanie robót budowlanych, - opracowanie Dokumentację Powykonawczej
niezbędnej do potwierdzenia prawidłowości wykonanych Robót - wykonanie Prób
Końcowych i uzyskanie pozwoleń koniecznych do użytkowania sieci kanalizacyjnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III części SIWZ. Jeśli

•

•
•

•

dokumentacja przetargowa przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub
niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary, dopuszcza się w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku dostarczenie w ramach
zamówienia materiałów, rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania opisane
w Opisie Przedmiotu Zamówienia...
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i
wykonanie renowacji kanałów będących w złym stanie technicznym w miejscowości
Lubsko - renowacja sieci kanalizacyjnej o średnicach od dn200 do dn1000 o łącznej
długości ok. 2200,0m - materiał sieci projektowanej - - rękaw z tkaniny technicznej,
nasączany żywicami epoksydowymi lub poliestrowymi utwardzany termicznie
instalowany przy pomocy inwersji, jako metoda preferowana przez Zamawiającego.
Dopuszcza się metodę renowacji poprzez wykop otwarty we wskazanych miejscach
oraz metodę - krótkie moduły rurowe, metoda krakingu, z zastrzeżeniem, że ich
zastosowanie wymaga zgody Zamawiającego i Inżyniera; - renowacja/przebudowa
studni kanalizacyjnych na sieci poddawanej renowacji wraz z uzupełnieniem ubytków
ich konstrukcji, zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez pokrycie systemem chemii
budowlanej, wraz z wymianą stopni złazowych na powlekane tworzywem sztucznym,
- zakres Robót na odgałęzieniach obejmuje tylko czynne odgałęzienia. Nie obejmuje
więc prac wykonywanych na istniejących trójnikach, które są zamknięte (nieczynne).
O ich istnieniu należy powiadomić Zamawiającego; - nie istnieje możliwość
wyłączenia kanału na czas renowacji - konieczne jest wykonanie rurociągów
tymczasowych (by-passów) dla przepompowania ścieków. Wykonanie przedmiotu
zamówienia obejmuje w szczególności: - opracowanie Dokumentacji Projektowej
niezbędnej dla wykonania Robót, - uzyskanie wymaganych prawem decyzji i
uzgodnień dla dokumentacji, - wykonanie robót budowlanych, - opracowanie
Dokumentację Powykonawczej niezbędnej do potwierdzenia prawidłowości
wykonanych Robót - wykonanie Prób Końcowych i uzyskanie pozwoleń koniecznych
do użytkowania sieci kanalizacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w III części SIWZ. Jeśli dokumentacja przetargowa przywołuje nazwy
markowe, bądź nazwę producenta lub niektóre charakterystyczne dla producenta
wymiary, dopuszcza się w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na
rynku dostarczenie w ramach zamówienia materiałów, rozwiązań równoważnych,
spełniających wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wykonawca wykaże że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie co najmniej: 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu i
wykonaniu robót budowlanych, w zakres których wchodziło co najmniej 1,0 km
renowacji sieci kanalizacyjnych rękawem nasączonym żywicami epoksydowymi, lub
b) wykonał: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej: 1
robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie renowacji rękawem
nasączonym żywicami epoksydowymi - co najmniej 1,0 km sieci kanalizacyjnych oraz
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej: 1 pełną
dokumentacje projektową (obejmującą projekt wykonawczy) renowacji sieci
kanalizacyjnych rękawem nasączonym żywicami epoksydowymi o długości co
najmniej 1,0 km..
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca wykaże że: a) wykonał w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej: 1 zadanie polegające na
zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, w zakres których wchodziło co
najmniej 1,0 km renowacji sieci kanalizacyjnych rękawem nasączonym żywicami
epoksydowymi lub poliestrowymi, lub b) wykonał: - w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, co najmniej: 1 robotę budowlaną, której przedmiotem było
wykonanie renowacji rękawem nasączonym żywicami epoksydowymi lub
poliestrowymi - co najmniej 1,0 km sieci kanalizacyjnych oraz - w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej: 1 pełną dokumentacje
projektową (obejmującą projekt wykonawczy) renowacji sieci kanalizacyjnych
rękawem nasączonym żywicami epoksydowymi lub poliestrowymi o długości co
najmniej 1,0 km..

