
Ogłoszenie nr 540089910-N-2020 z dnia 25-05-2020 r.

Dynów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 538171-N-2020

Data: 08/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Dynów, Krajowy numer identyfikacyjny 65090026900000, ul. Rynek  2, 36-065 

Dynów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6521093 w. 49, e-mail przetargi@dynow.pl, faks

166 521 093.

Adres strony internetowej (url): www.bip.dynow.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 sieci wodociągowej, – etap II i

modernizacja miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie obejmująca wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie z podziałem zadań: 1.Zadanie 1- budowa sieci wodociągowej ( Ø 50 , Ø 90 , Ø 110

) długości 8 748 mb w skład, który wchodzi następujący zakres rzeczowy robót: a) wytyczenie trasy

rurociągu, b) roboty ziemne , c) montaż i uzbrojenie sieci wodociągowej, d) przejścia pod drogami

gminnymi (11 sztuk),powiatowymi (6 sztuk),wojewódzką(1 sztuka), e)przejścia (przeszkody inne) -

przekroczenie cieków wodnych : 2 sztuki, - przewierty pod przeszkodami : 1 sztuka , e) odbudowa
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nawierzchni dróg, f) skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem, g) próby ciśnieniowe, płukanie i

dezynfekcja. 2. Zadanie 2 - modernizacja stacji uzdatniania wody w skład, który wchodzi

następujący zakres rzeczowy: a) dostawa oraz montaż rezerwowej sprężarki powietrza, b)

dostawa oraz montaż modułu telemetrycznego wraz z osprzętem i szafką monitoringu: 7 sztuk 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: Załącznik nr 9 -

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 11 - Przedmiary robót

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej, – etap

II i modernizacja miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie obejmująca wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z podziałem zadań: 1.Zadanie 1- budowa sieci wodociągowej ( Ø 50 ,

Ø 90 , Ø 110 ) długości 8 748 mb w skład, który wchodzi następujący zakres rzeczowy robót: a)

wytyczenie trasy rurociągu, b) roboty ziemne , c) montaż i uzbrojenie sieci wodociągowej, d)

przejścia pod drogami gminnymi (11 sztuk),powiatowymi (6 sztuk),wojewódzką(1 sztuka),

e)przejścia (przeszkody inne) - przekroczenie cieków wodnych : 2 sztuki, - przewierty pod

przeszkodami : 1 sztuka , e) odbudowa nawierzchni dróg, f) skrzyżowania z istniejącym

uzbrojeniem, g) próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja. 2. Zadanie 2 - modernizacja stacji

uzdatniania wody w skład, który wchodzi następujący zakres rzeczowy: a) zakup i dostawa

rezerwowej sprężarki powietrza, b) dostawa oraz montaż modułu telemetrycznego wraz z

osprzętem i szafką monitoringu: 7 sztuk 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają

załączniki do SIWZ: Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa Załącznik nr 11 - Przedmiary robót

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-05-28, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-06-01, godzina: 10:00,
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