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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244
Łomianki
05-092
Polska
Osoba do kontaktów: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.
Tel.:  +48 227513504
E-mail: przetargi@zwik-lomianki.pl 
Faks:  +48 227517035
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik-lomianki.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Szymczaka, Asnyka (na odcinku od ulicy Miłej do ulicy
Kolejowej), Reymonta, Niskiej (na odcinku od ulicy Miłej do ulicy Pogodnej)......
Numer referencyjny: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/07/02/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Szymczaka, Asnyka (na
odcinku od ulicy Miłej do ulicy Kolejowej), Reymonta, Niskiej (na odcinku od ulicy Miłej do ulicy Pogodnej),
Miodowej, Wierzbowej, Norwida, Słowackiego, Pogodnej, Torfowej (na odcinku od ulicy Miłej do posesji 31) oraz
w drogach dojazdowych do posesji Miła 22-22A, Miła 12-12C, na terenie gm. Łomianki.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: mpluta

mailto:przetargi@zwik-lomianki.pl
www.zwik-lomianki.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-027955
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 041-093950
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/02/2019

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

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:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Szymczaka, Asnyka (na
odcinku od ulicy Miłej do ulicy Kolejowej), Reymonta, Niskiej (na odcinku od ulicy Miłej do ulicy Pogodnej),
Miodowej, Wierzbowej, Norwida, Słowackiego, Pogodnej, Torfowej (na odcinku od ulicy Miłej do posesji 31) oraz
w drogach dojazdowych do posesji Miła 22-22A, Miła 12-12C, na terenie gm. Łomianki. Przedmiotu zamówienia
obejmuje:
• wybudowanie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicy oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej
infrastruktury wodociągowej w Łomiankach.
• wybudowanie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z uzbrojeniem oraz przepompowniami ścieków
oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w Łomiankach.
• wykonanie systemu monitoringu pracy wszystkich przepompowni oraz wykonanie przyłączy energetycznych
(zasilania) ww. pompowni.
• odbudowanie nawierzchni dróg i terenów prywatnych po przeprowadzonych pracach wodociągowo –
kanalizacyjnych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót, ze szczególny uwzględnieniem
terenów właścicieli prywatnych zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic oraz zgodnie z
wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno –
kanalizacyjnych.
• wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia zawiera:
Wybudowanie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicy składającej się z:
Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 o długości łącznej około – 787,8 m.
Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około – 3171,4 m.
Odcinków sieci wodociągowej PE100 SDR 17 Ø90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości
około – 43,1 m.
Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø50 o długości łącznej około – 56,1 m.
Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø63 o długości łącznej około – 49,7 m.
Odcinków odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 Ø40 o długości
łącznej około – 787,4 m.
Zestawów hydrantowych z zasuwami – 27 szt.
Zasuw wodociągowych liniowych DN100 – 21 szt.
Zasuw wodociągowych liniowych DN150 – 20 szt.
Zasuwy domowej DN32 – 260 szt.
Zasuwy domowej DN40 – 2 szt.
38.2.2 Wybudowanie sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci kanalizacji tłocznej, składającej się z:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93950-2019:TEXT:PL:HTML
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Odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 klasa S o długości łącznej około – 3715,2 m,
Odcinków odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U Ø160
klasa S o długości łącznej około – 871,2 m,
Odcinków sieci kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø90 o długości łącznej około – 92,3 m,
Studni kanalizacyjnych Ø425 – 211 szt.
Studni kanalizacyjnych Ø1200 – 64 szt.
Studni kanalizacyjnych Ø1000 – 2 szt.
Studni kanalizacyjnych Ø1000 rozprężnych – 1 szt.
Pompowni ścieków wraz z systemem monitoringu i zasilaniem elektrycznym – 1 szt.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Szymczaka, Asnyka (na
odcinku od ulicy Miłej do ulicy Kolejowej), Reymonta, Niskiej (na odcinku od ulicy Miłej do ulicy Pogodnej),
Miodowej, Wierzbowej, Norwida, Słowackiego, Pogodnej, Torfowej (na odcinku od ulicy Miłej do posesji 31) oraz
w drogach dojazdowych do posesji Miła 22-22A, Miła 12-12C, na terenie gm. Łomianki. Przedmiotu zamówienia
obejmuje:
• wybudowanie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicy oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej
infrastruktury wodociągowej w Łomiankach.
• wybudowanie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z uzbrojeniem oraz przepompowniami ścieków
oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w Łomiankach.
• wykonanie systemu monitoringu pracy wszystkich przepompowni oraz wykonanie przyłączy energetycznych
(zasilania) ww. pompowni.
• odbudowanie nawierzchni dróg i terenów prywatnych po przeprowadzonych pracach wodociągowo –
kanalizacyjnych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót, ze szczególny uwzględnieniem
terenów właścicieli prywatnych zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic oraz zgodnie z
wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno –
kanalizacyjnych.
• wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia zawiera:
Wybudowanie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicy składającej się z:
Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 o długości łącznej około – 787,8 m.
Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około – 3081,9 m.
Odcinków sieci wodociągowej PE100 SDR 17 Ø90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości
około – 44,9 m.
Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø50 o długości łącznej około – 56,1 m.
Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø63 o długości łącznej około – 41,8 m.
Odcinków odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 Ø40 o długości
łącznej około – 786,9 m.
Zestawów hydrantowych z zasuwami – 27 szt.
Zasuw wodociągowych liniowych DN100 – 17 szt.
Zasuw wodociągowych liniowych DN150 – 23 szt.
Zasuwy domowej DN32 – 248 szt.
Zasuwy domowej DN40 – 2 szt.
38.2.2 Wybudowanie sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci kanalizacji tłocznej, składającej się z:
Odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 klasa S o długości łącznej około – 3731,9 m,
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Odcinków odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U Ø160
klasa S o długości łącznej około – 870,1 m,
Odcinków sieci kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø90 o długości łącznej około – 92,3 m,
Studni kanalizacyjnych Ø425 – 212 szt.
Studni kanalizacyjnych Ø1200 – 66 szt.
Studni kanalizacyjnych Ø1000 – 2 szt.
Studni kanalizacyjnych Ø1000 rozprężnych – 1 szt.
Pompowni ścieków wraz z systemem monitoringu i zasilaniem elektrycznym – 1 szt.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 03/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/04/2019
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


