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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259176-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wągrowiec: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
2021/S 098-259176

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 071-182026)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7660006550
Adres pocztowy: ul. Janowiecka 100
Miejscowość: Wągrowiec
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Kapałczyński
E-mail: magdalena.lewandowska@mpwik-wagrowiec.pl 
Tel.:  +48 672622661
Faks:  +48 672620126
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mpwik-wagrowiec.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów 
tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada
Numer referencyjny: 1/2021

II.1.2) Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wągrowcu, w tym 
modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów 
tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 071-182026

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1) przebudowę / rozbudowę / remont obiektów istniejących;
2) budowę obiektów nowych: Płuczka piasku na fundamencie żelbetowym [Ob. IX];
3) wyposażenie technologiczne obiektów;
4) w ramach sieci międzyobiektowych:
a) wykonanie rurociągów/kanałów ścieków surowych;
b) przebudowa kanalizacji wewnętrznej, w tym wód opadowych;
c) przebudowa rurociągów wody wodociągowej;
d) przebudowa obiektów towarzyszących na sieciach (studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe, 
odwodnienia);
e) częściowa likwidacja istniejących rurociągów w terenie;
5) wykonanie instalacji wewnętrznych w poszczególnych obiektach:
a) instalacje wodociągowe;
b) instalacje kanalizacyjne;
c) instalacje wentylacyjne;
d) ogrzewania;
e) klimatyzacja;
f) instalacja gazowa (budynek przepompowni);
g) system spalinowy (kotłownia);
h) wyposażenie obiektu w instalacje i urządzenia przeciwpożarowe;
i) zagospodarowanie terenu, a w tym:
j) wykonanie opasek chodnikowych;
k) przebudowa, rozbudowa i remont utwardzonych dojazdów i chodników;
l) wiata na samochody [Ob. VIII] – wymiana posadzki wiaty w ramach robót o charakterze drogowym);
m) założenie trawników;
6) roboty elektryczne i AKPiA;
7) oznaczenie obiektów, rozruch technologiczny, szkolenia obsługi;
8) tymczasowe przestawienie kontenera magazynowego [VI], tj. na czas robót, wraz z ponownym ustawieniem 
w miejscu pierwotnym.
Nie przewiduje się zmian w następujących obiektach przepompowni: kontener magazynowy [VI], miejsce 
gromadzenia odpadów stałych [VII], wiata na samochody [VIII] – oprócz posadzki.
Zakres rzeczowy zadania w zakresie przebudowy i modernizacji kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż 
fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada obejmuje:
a) budowę dwóch równolegle ułożonych rurociągów tłocznych Ø315PE, począwszy od granicy działek nr ewid. 
2428 i 2427 przy ul Klasztornej, do działki nr ewid. 4107 przy ul. Skockiej, gdzie nastąpi połączenie nowych 
rurociągów z istniejącymi, przeznaczonymi do bezwykopowej renowacji;
b) unieczynnienie dwóch rurociągów istniejących Dn350 na ww. odcinku;
c) przebudowę istniejących rurociągów Dn350 w obszarze działek, począwszy od działki nr ewid. 4107 przy 
ul. Skockiej oraz na granicy działek nr 5351/28 i 5351/33 przy ul. 11-go Listopada przed wjazdem na teren 
oczyszczalni ścieków (węzeł W32);
d) renowację rękawem utwardzalnym rurociągów istniejących na ww. odcinku (odcinek W31-W32).
e) odtworzenie nawierzchni;
f) wykonanie wycinek drzew i krzewów;
g) założenie trawników.
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Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SWZ – opis przedmiotu 
zamówienia.
Powinno być:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1) przebudowę / rozbudowę / remont obiektów istniejących;
2) budowę obiektów nowych: płuczka piasku na fundamencie żelbetowym [Ob. IX];
3) wyposażenie technologiczne obiektów;
4) w ramach sieci międzyobiektowych:
a) wykonanie rurociągów/kanałów ścieków surowych;
b) przebudowa kanalizacji wewnętrznej, w tym wód opadowych;
c) przebudowa rurociągów wody wodociągowej;
d) przebudowa obiektów towarzyszących na sieciach (studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe, 
odwodnienia);
e) częściowa likwidacja istniejących rurociągów w terenie;
5) wykonanie instalacji wewnętrznych w poszczególnych obiektach:
a) instalacje wodociągowe;
b) instalacje kanalizacyjne;
c) instalacje wentylacyjne;
d) ogrzewania;
e) klimatyzacja;
f) instalacja gazowa (budynek przepompowni);
g) system spalinowy (kotłownia);
h) wyposażenie obiektu w instalacje i urządzenia przeciwpożarowe;
i) zagospodarowanie terenu, a w tym:
j) wykonanie opasek chodnikowych;
k) przebudowa, rozbudowa i remont utwardzonych dojazdów i chodników;
l) wiata na samochody [Ob. VIII] – wymiana posadzki wiaty w ramach robót o charakterze drogowym);
m) założenie trawników;
6) roboty elektryczne i AKPiA;
7) oznaczenie obiektów, rozruch technologiczny, szkolenia obsługi;
8) tymczasowe przestawienie kontenera magazynowego [VI], tj. na czas robót, wraz z ponownym ustawieniem 
w miejscu pierwotnym.
Nie przewiduje się zmian w następujących obiektach przepompowni: kontener magazynowy [VI], miejsce 
gromadzenia odpadów stałych [VII], wiata na samochody [VIII] – oprócz posadzki.
Zakres rzeczowy zadania w zakresie przebudowy i modernizacji kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż 
fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada obejmuje:
a) budowę dwóch równolegle ułożonych rurociągów tłocznych Ø315PE, począwszy od granicy działek nr ewid. 
2428 i 2427 przy ul Klasztornej, do działki nr ewid. 4107 przy ul. Skockiej, gdzie nastąpi połączenie nowych 
rurociągów z istniejącymi, przeznaczonymi do bezwykopowej renowacji;
b) unieczynnienie dwóch rurociągów istniejących Dn350 na ww. odcinku;
c) przebudowę istniejących rurociągów Dn350 w obszarze działek, począwszy od działki nr ewid. 4107 przy 
ul. Skockiej oraz na granicy działek nr 5351/28 i 5351/33 przy ul. 11 Listopada przed wjazdem na teren 
oczyszczalni ścieków (węzeł W32);
d) renowację rękawem utwardzalnym rurociągów istniejących na ww. odcinku (odcinek W31-W32).
e) odtworzenie nawierzchni;
f)
g) założenie trawników.
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Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SWZ – opis przedmiotu 
zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 08/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/09/2021
Powinno być:
Data: 08/09/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/06/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 10/06/2021
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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