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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje : - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 

200/5,9mm, o długości 135,0 m, - montaż studni betonowej typu BS-1000 z włazem żeliwnym kl. D400 (2 włazy z małą wentylacją, 2 włazy 

bez wentylacji), z wkładką gumową i zabezpieczeniem przed obrotem, z wypełnieniem włazu betonem, z umocnieniem włazu pierścieniem 

żelbetowym lub tłuczniem kamiennym, z kinetą pokrytą powłoką POXITAR F - sztuk 4, - wykonanie wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o 

średnicy 160/5,9 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 1 o długości 6,5 m, oraz z rur PVC o 

średnicy 200/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 1 o długości 3,5 m. i - wykonanie 

sieci wodociągową z rur PE 100 PN 10 SDR 17 średnicy 180mm – długość 238,0 m, - montaż hydrantu podziemnego DN 80 mm (AVK, Hawle 

lub równoważne) z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 DIN 1563, ochrona antykorozyjna zewnętrzna i wewnętrzna farbą proszkową na bazie 

żywicy epoksydowej min. 250 μm DIN 30677 wg wymogów GSK –RAL potwierdzone certyfikatem wraz z zasuwą odcinającą DN 80 z 

obudową, skrzynką żeliwną i znakiem informacyjnym oraz otuliną zabezpieczającą dolną część hydrantu – kpl. 2, - montaż zasuw 

kołnierzowych (AVK, Hawle lub równoważne) z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 DIN 1563 malowanego farbą epoksydową ( grubość powłoki 

ochronnej min. 250 μm) DIN 30677 wg wymogów GSK –RAL potwierdzone certyfikatem, długość zabudowy krótka F4, minimum 4 oringowe 

uszczelnienie, śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną przed korozją, klin z 

żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM , z obudową i skrzynką żeliwną i znakiem informacyjnym - 

kpl. 3, - montaż kształtek z żeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie – farbą epoksydową na zewnątrz wewnątrz (min. GGG40, wg DIN 

30677). W ramach ww. zakresu wykonawca zobowiązany jest do: - przygotowania i zabezpieczenia, z zachowaniem najwyższej staranności, 

terenu budowy, - zapewnienia pomieszczenia dla inspektora nadzoru, w którym będzie znajdować się stół i krzesło, - niezbędnego 

zabezpieczenia terenu budowy w zakresie p.poż., bhp, - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, - zapewnienia właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy, - ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu prowadzonych robót, - całkowitej 

wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem warstwami, potwierdzoną protokołem badania zagęszczenia oraz odbiorem pasa drogowego przez 

zarządcę drogi, - kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z pełną dokumentacją powykonawczą robót, - bieżącego usuwania, składowania i 

ewentualnej utylizacji materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów, - ponoszenia kosztów wszelkich mediów zewnętrznych (energia 

elektryczna, woda, gaz, łączność) dostarczanych na teren budowy, - ponoszenia kosztów wszelkich odwodnień terenu budowy celem 

prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót objętych przedmiotem umowy, - ponoszenia kosztów ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami nie 

ujętymi w dokumentacji projektowej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, drenarskiej do średnicy 160 mm, gazowej do średnicy 80mm oraz 
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instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowanym uzbrojeniem podziemnym, - ponoszenia kosztów zajęcia 

pasa drogowego wraz z organizacją ruchu , - ponoszenia kosztów nadzoru właścicieli urządzeń, przy wszelkich kolizjach z tymi urządzeniami, - 

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, - przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnych pomiarów 

powykonawczych wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru, - zgłoszenia do 

odbioru końcowego robót budowlanych i przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w czynnościach odbiorowych, - pisemnego zapewnienia o 

usunięciu stwierdzonych wad/usterek. Zaleca się przeprowadzenie w terenie wizji lokalnej i uzyskanie dodatkowych informacji w celu 

prawidłowej wyceny. Zakresem umowy objęte jest również sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 

terenu lub odstępstwach od tego projektu i przekazanie zamawiającemu trzech egzemplarzy zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim dokumentacji geodezyjnej wykonanych robót. 

W ogłoszeniu powinno być: Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje : - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o 

średnicy 200/5,9mm, o długości 135,0 m, - montaż studni betonowej typu BS-1000 z włazem żeliwnym kl. D400 (2 włazy z małą wentylacją, 

2 włazy bez wentylacji), z wkładką gumową i zabezpieczeniem przed obrotem, z wypełnieniem włazu betonem, z umocnieniem włazu 

pierścieniem żelbetowym lub tłuczniem kamiennym, z kinetą pokrytą powłoką POXITAR F - sztuk 4, - wykonanie wyprowadzeń 

kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 1 o 

długości 6,5 m, oraz z rur PVC o średnicy 200/5,9 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 1 o 

długości 3,5 m. i - wykonanie sieci wodociągową z rur PE 100 PN 10 SDR 17 średnicy 180mm – długość 238,0 m, - montaż hydrantu 

podziemnego DN 80 mm (AVK, Hawle lub równoważne) z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 DIN 1563, ochrona antykorozyjna zewnętrzna i 

wewnętrzna farbą proszkową na bazie żywicy epoksydowej min. 250 μm DIN 30677 wg wymogów GSK –RAL potwierdzone certyfikatem wraz 

z zasuwą odcinającą DN 80 z obudową, skrzynką żeliwną i znakiem informacyjnym oraz otuliną zabezpieczającą dolną część hydrantu – kpl. 2, 

- montaż zasuw kołnierzowych (AVK, Hawle lub równoważne) z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 DIN 1563 malowanego farbą epoksydową 

( grubość powłoki ochronnej min. 250 μm) DIN 30677 wg wymogów GSK –RAL potwierdzone certyfikatem, długość zabudowy krótka F4, 

minimum 4 oringowe uszczelnienie, śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną 

przed korozją, klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM , z obudową i skrzynką żeliwną i 

znakiem informacyjnym - kpl. 3, - montaż kształtek z żeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie – farbą epoksydową na zewnątrz 

wewnątrz (min. GGG40, wg DIN 30677). W ramach ww. zakresu wykonawca zobowiązany jest do: - przygotowania i zabezpieczenia, z 

zachowaniem najwyższej staranności, terenu budowy, - zapewnienia pomieszczenia dla inspektora nadzoru, w którym będzie znajdować się 

stół i krzesło, - niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy w zakresie p.poż., bhp, - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, - zapewnienia właściwego nadzoru nad przestrzeganiem 

przepisów związanych z realizacją przedmiotu umowy, - ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu 

prowadzonych robót, - całkowitej wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem warstwami, potwierdzoną protokołem badania zagęszczenia oraz 

odbiorem pasa drogowego przez zarządcę drogi, - kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z pełną dokumentacją powykonawczą robót, - 

bieżącego usuwania, składowania i ewentualnej utylizacji materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów, - ponoszenia kosztów wszelkich 

mediów zewnętrznych (energia elektryczna, woda, gaz, łączność) dostarczanych na teren budowy, - ponoszenia kosztów wszelkich 

odwodnień terenu budowy celem prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót objętych przedmiotem umowy, - ponoszenia kosztów 

ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami nie ujętymi w dokumentacji projektowej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, drenarskiej do 

średnicy 160 mm, gazowej do średnicy 80mm oraz instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowanym 

uzbrojeniem podziemnym, - ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego wraz z organizacją ruchu , - ponoszenia kosztów nadzoru właścicieli 

urządzeń, przy wszelkich kolizjach z tymi urządzeniami, - uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, - przekazania zamawiającemu 

dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnych pomiarów powykonawczych wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego 

wykonania robót zgłoszonych do odbioru, - zgłoszenia do odbioru końcowego robót budowlanych i przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w 

czynnościach odbiorowych, - pisemnego zapewnienia o usunięciu stwierdzonych wad/usterek. Zaleca się przeprowadzenie w terenie wizji 

lokalnej i uzyskanie dodatkowych informacji w celu prawidłowej wyceny. Zakresem umowy objęte jest również sporządzenie dokumentacji 

geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 

projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu i przekazanie zamawiającemu trzech egzemplarzy 

zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim dokumentacji geodezyjnej 

wykonanych robót. 
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