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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Popów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139836200000, ul. Częstochowska  6, 42-110 
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Adres strony internetowej (url): www.bip.gminapopow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w części

miejscowości Wąsosz Dony, Wąsosz Górny, gmina Popów obejmująca: • Budowę kanału

sanitarnego grawitacyjnego o dł.: 1 742,43 m z rur pełnych (litych) PVC Ø 0,20 m o grubości

ścianek 5,9 mm. • Budowę kanału sanitarnego tłocznego o dł. 1 469,50 m z rur PE Ø 90 mm / 5,4

mm. • Przyłącza kanalizacyjne - 41 szt. przyłączy zakończonych studniami połączeniowymi

(PCV Ø 425 mm) oraz 30 szt. sięgaczy o łącznej długości do pierwszej studni SP / do granicy

działki 540,70 m. Przyłącza i sięgacze wykonane zostaną z rur PVC Ø 0,16 m (lite). •

Przepompownia ścieków P2: Projekt zakłada budowę przepompowni ścieków w m. Wąsosz

Górny: P2 wraz z zasilaniem energetycznym. Przepompownia P2 będzie zbierała ścieki bytowo-

gospodarcze z budynków położonych z miejscowości Wąsosz Górny i Wąsosz Dolny. Zebrane

ścieki będą przetłoczone za pomocą kanału sanitarnego tłocznego do studni rozprężnej SR2, skąd



odpłyną kanałem sanitarnym grawitacyjnym do przepompowni P1. Podstawowe parametry

przepompowni P2: - zbiornik z polimerobetonu, podziemny DN 1500 mm o głębokości 7,16 m -

pompy zatapialne: 17 kW - Qmax = 2,89 dm3/s - przyłącze energetyczne. • Roboty drogowe -

odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. UWAGA: Załączona dokumentacja projektowa

dotyczy wykonania całości przedmiotowego zadania, natomiast przedmiot zamówienia obejmuje

część miejscowości Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny, których zakres został ujęty w załączonych

przedmiarach. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane zgodnie z

dokumentacją techniczną: projektami budowlanymi, szczegółowymi specyfikacjami

technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i uzyskać w imieniu zamawiającego pozwolenie

na użytkowanie/pozwolenia konieczne do użytkowania zrealizowanych obiektów. 3.2

Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 1) Miejscem rozpoczęcia prac jest studnia rozprężna

SR2 w miejscowości Wąsosz Dolny , a miejscem zakończenia budowy jest sięgacz S82 (dz. Nr

180/5) w miejscowości Wąsosz Górny. 2) Warunkiem jest zintegrowanie jednym systemem

wszystkich przepompowni i oczyszczalni ścieków. Nowo budowane sieciowe przepompownie

ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego

systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest

zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Popów. Oprogramowanie nowych przepompowni ma być

zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy

zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie

synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej. Inwestor zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system

sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być

zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej

odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji

przepompowni sieciowych. 3) W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie jest kolejnym

etapem realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Popów na podstawie

otrzymanego pozwolenia na budowę nr 110/18,  zachodzi konieczność kontynuacji przez

Wykonawcę dziennika budowy dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach

Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) wzór

umowy - stanowiący dodatek nr 9, 2) Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z

przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla

miejscowości: Marianów, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny – Gmina Popów- stanowiący dodatek nr

10, 3) Opinia geotechniczna dla projektowanej sieci kanalizacyjnej z przyłączami i

przepompowniami ścieków - stanowiące dodatek nr 11, 4) Specyfikacja techniczna wykonania i



odbioru robót budowlanych dla Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami

ścieków wraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach Marianów, Wąsosz Dolny i Wąsosz

Górny gmina Popów - stanowiąca dodatek nr 12, 5) decyzja 110/18 – pozwolenie na budowę -

stanowiąca dodatek nr 13, 6) oświadczenie dot. równoważności - stanowiąca dodatek nr 14. 3.4

Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełnią: 1). Przedmiar

robót sieć kanalizacyjna Marianów, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny – stanowiący dodatek nr 15

do SIWZ, 2) Przedmiar robót - przyłącza od granicy nieruchomości do pierwszej studni –

stanowiący dodatek nr 16 do SIWZ, 3) Przedmiar robót zasilanie elektryczne przepompowni –

stanowiący dodatek nr 17 do SIWZ, 3.5 Z uwagi na specyfikę niektórych elementów przedmiotu

zamówienia brak było możliwości opisania ich w sposób obiektywny tj. bez podania nazw

identyfikujących producenta. Dlatego też w tych przypadkach, gdzie nie można było

obiektywnie opisać przedmiotu zamówienia użyto w projektach i specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń) identyfikujące

producenta, które w tych przypadkach służą jedynie do ustalenia charakterystyki tych materiałów

lub urządzeń i Wykonawca ma obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie

gorsze właściwości zapewniające zgodne z projektami lub specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlanych funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu

budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały

lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów. Wykonawca który

powołuje się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane

materiał(y)/urządzenie(a) odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Wymagane parametry techniczne materiału(ów)/urządzenia(ń) zostały podane w projektach

budowlanych, oświadczeniu dot. równoważności oraz specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych. W tym celu wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że

zastosowane rozwiązanie/rozwiązania równoważne nie jest/są gorsze od opisanego w projektach

budowlanych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i

spełnia/spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej. Jeżeli Wykonawca nie złoży

w/w oświadczenia, wówczas na etapie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek stosować

takie produkty jakie wynikają wprost z dokumentacji technicznej. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w

części miejscowości Wąsosz Dony, Wąsosz Górny, gmina Popów obejmująca: • Budowę kanału

sanitarnego grawitacyjnego o dł.: 1 882,50 m z rur pełnych (litych) PVC Ø 0,20 m o grubości

ścianek 5,9 mm. • Budowę kanału sanitarnego tłocznego o dł. 1 469,50 m z rur PE Ø 90 mm / 5,4



mm. • Przyłącza kanalizacyjne - 44 szt. przyłączy zakończonych studniami połączeniowymi

(PCV Ø 425 mm) oraz 30 szt. sięgaczy o łącznej długości do pierwszej studni SP / do granicy

działki 565,70 m. Przyłącza i sięgacze wykonane zostaną z rur PVC Ø 0,16 m (lite). •

Przepompownia ścieków P2: Projekt zakłada budowę przepompowni ścieków w m. Wąsosz

Górny: P2 wraz z zasilaniem energetycznym. Przepompownia P2 będzie zbierała ścieki bytowo-

gospodarcze z budynków położonych z miejscowości Wąsosz Górny i Wąsosz Dolny. Zebrane

ścieki będą przetłoczone za pomocą kanału sanitarnego tłocznego do studni rozprężnej SR2, skąd

odpłyną kanałem sanitarnym grawitacyjnym do przepompowni P1. Podstawowe parametry

przepompowni P2: - zbiornik z polimerobetonu, podziemny DN 1500 mm o głębokości 7,16 m -

pompy zatapialne: 17 kW - Qmax = 2,89 dm3/s - przyłącze energetyczne. • Roboty drogowe -

odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. UWAGA: Załączona dokumentacja projektowa

dotyczy wykonania całości przedmiotowego zadania, natomiast przedmiot zamówienia obejmuje

część miejscowości Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny, których zakres został ujęty w załączonych

przedmiarach. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane zgodnie z

dokumentacją techniczną: projektami budowlanymi, szczegółowymi specyfikacjami

technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i uzyskać w imieniu zamawiającego pozwolenie

na użytkowanie/pozwolenia konieczne do użytkowania zrealizowanych obiektów. 3.2

Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 1) Miejscem rozpoczęcia prac jest studnia rozprężna

SR2 w miejscowości Wąsosz Dolny, a miejscem zakończenia budowy jest studnia kanalizacyjna

SK82 w miejscowości Wąsosz Górny. 2) Warunkiem jest zintegrowanie jednym systemem

wszystkich przepompowni i oczyszczalni ścieków. Nowo budowane sieciowe przepompownie

ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego

systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest

zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Popów. Oprogramowanie nowych przepompowni ma być

zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy

zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie

synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej. Inwestor zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system

sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być

zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej

odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji

przepompowni sieciowych. 3) W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie jest kolejnym

etapem realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Popów na podstawie

otrzymanego pozwolenia na budowę nr 110/18,  zachodzi konieczność kontynuacji przez



Wykonawcę dziennika budowy dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach

Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) wzór

umowy - stanowiący dodatek nr 9, 2) Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z

przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla

miejscowości: Marianów, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny – Gmina Popów- stanowiący dodatek nr

10, 3) Opinia geotechniczna dla projektowanej sieci kanalizacyjnej z przyłączami i

przepompowniami ścieków - stanowiące dodatek nr 11, 4) Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót budowlanych dla Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami

ścieków wraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach Marianów, Wąsosz Dolny i Wąsosz

Górny gmina Popów - stanowiąca dodatek nr 12, 5) decyzja 110/18 – pozwolenie na budowę -

stanowiąca dodatek nr 13, 6) oświadczenie dot. równoważności - stanowiąca dodatek nr 14. 3.4

Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełnią: 1). Przedmiar

robót sieć kanalizacyjna Marianów, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny – stanowiący dodatek nr 15

do SIWZ, 2) Przedmiar robót - przyłącza od granicy nieruchomości do pierwszej studni –

stanowiący dodatek nr 16 do SIWZ, 3) Przedmiar robót zasilanie elektryczne przepompowni –

stanowiący dodatek nr 17 do SIWZ, 4). Przedmiar robót – uzupełnienie 3.5 Z uwagi na specyfikę

niektórych elementów przedmiotu zamówienia brak było możliwości opisania ich w sposób

obiektywny tj. bez podania nazw identyfikujących producenta. Dlatego też w tych przypadkach,

gdzie nie można było obiektywnie opisać przedmiotu zamówienia użyto w projektach i

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy materiału(ów) lub

urządzenia(ń) identyfikujące producenta, które w tych przypadkach służą jedynie do ustalenia

charakterystyki tych materiałów lub urządzeń i Wykonawca ma obowiązek wbudować materiały

lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z projektami lub

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych funkcjonowanie

elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania

przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych

producentów. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne obowiązany jest

wykazać, że oferowane materiał(y)/urządzenie(a) odpowiada wymaganiom określonym przez

Zamawiającego. Wymagane parametry techniczne materiału(ów)/urządzenia(ń) zostały podane w

projektach budowlanych, oświadczeniu dot. równoważności oraz specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych. W tym celu wykonawca zobowiązany jest złożyć

oświadczenie, że zastosowane rozwiązanie/rozwiązania równoważne nie jest/są gorsze od

opisanego w projektach budowlanych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru



robót budowlanych i spełnia/spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej. Jeżeli

Wykonawca nie złoży w/w oświadczenia, wówczas na etapie realizacji umowy Wykonawca ma

obowiązek stosować takie produkty jakie wynikają wprost z dokumentacji technicznej. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-12-12, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków,

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-16-12, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

język polski 


