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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 527394-N-2020  

Data: 27/03/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina i Miasto Żuromin, Krajowy numer identyfikacyjny 13037793600000, ul. Pl. 

Piłsudskiego  3, 09-300  Żuromin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6572 558, e-

mail gkmizp@gmail.com, faks 236 572 540.  

Adres strony internetowej (url): www.zuromin.ibip.net.pl  

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: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa gmina Żuromin”. Inwestycja jest 

współfinansowana ze środków PROW w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, 

poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dabrowa gmina 

Żurominie na odcinku od studni nr S17 włącznie w granicach wsi Dąbrowa. Z zakresu 

objętym PB wyłącza się odcinki sieci od studni S1 do studni S17 znajdujące się na obszarze 

miasta Żuromin wraz z kanalizacją tłoczną oraz przepompownią. W wyniku planowanej 

inwestycji wybudowanych będzie: - sieć kanalizacji sanitarnej z rur DN 250mm – 3,422 km, - 

sieć kanalizacji sanitarnej z rur DN 200mm – 2,245 km, - sieć kanalizacji sanitarnej z rur DN 

160mm – 1,042 km, - studnie PP DN 1000 mm – 80 szt. - studzienki PP DN 315 mm – 56 szt. 

Zakres robót podzielony jest na dwa etapy : Etap I – dotyczy wykonania robót o wartości 

minimum 50% wykazanych w kosztorysie ofertowym Etap II - dotyczy wykonania 

wszystkich pozostałych robót objętych przedmiotem zamówienia Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: Zał. Nr 1 do SIWZ – Projekt 

budowlany Uwaga - Z zakresu objętym PB wyłącza się docinki sieci od studni S1 do studni 

S17 znajdujące się na obszarze miasta Żuromin wraz z kanalizacją tłoczną oraz 

przepompownią. Zał. Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Zał. Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót UWAGA: Załączony przedmiar robót jest materiałem 

pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nich elementy 

robót wynikające z projektu nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę 

dodatkowego wynagrodzenia. Proponuje się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu 

budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie 

dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Wspólny 

Słownik Zamówień 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa gmina Żuromin”. Inwestycja jest 

współfinansowana ze środków PROW w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, 

poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 



oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dabrowa gmina 

Żurominie na odcinku od studni nr S17 włącznie w granicach wsi Dąbrowa. Z zakresu 

objętym PB wyłącza się odcinki sieci od studni S1 do studni S17 znajdujące się na obszarze 

miasta Żuromin wraz z kanalizacją tłoczną oraz przepompownią. W wyniku planowanej 

inwestycji wybudowanych będzie: - sieć kanalizacji sanitarnej z rur DN 250mm – 2,245 km, - 

sieć kanalizacji sanitarnej z rur DN 200mm – 0,135 km, - sieć kanalizacji sanitarnej z rur DN 

160mm – 1,042 km, - studnie PP DN 1000 mm – 80 szt. - studzienki PP DN 315 mm – 56 szt. 

Zakres robót podzielony jest na dwa etapy : Etap I – dotyczy wykonania robót o wartości 

minimum 50% wykazanych w kosztorysie ofertowym Etap II - dotyczy wykonania 

wszystkich pozostałych robót objętych przedmiotem zamówienia Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: Zał. Nr 1 do SIWZ – Projekt 

budowlany Uwaga - Z zakresu objętym PB wyłącza się docinki sieci od studni S1 do studni 

S17 znajdujące się na obszarze miasta Żuromin wraz z kanalizacją tłoczną oraz 

przepompownią. Zał. Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Zał. Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót UWAGA: Załączony przedmiar robót jest materiałem 

pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nich elementy 

robót wynikające z projektu nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę 

dodatkowego wynagrodzenia. Proponuje się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu 

budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie 

dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Wspólny 

Słownik Zamówień 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-21, godzina: 09:30,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-23, godzina: 09:30,  
 


