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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, Krajowy numer identyfikacyjny 57222410000000, ul. ul. Wodna  2, 87-140  Chełmża, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 056 6756076-78, e-mail info@gminachelmza.pl, faks 566 756 079.

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.gminachelmza.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: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja

zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości

Zalesie – osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych”. 2. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach operacji

typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „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. 3. Przedmiot zamówienia jest

częścią zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie (zabudowa

domów jednorodzinnych i letniskowych) gm. Chełmża (ZADANIE II)” opisanego w dokumentacji projektowej, o której

mowa w ust. 4 pkt 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy

fi200mm i przyłączy o średnicy fi160 mm z rur PVC-U klasy SN8, SDR 34 oraz wodociągu fi110 i fi90 z rur PVC typ 125,

PN 1,0MPa łączonych na wcisk z uszczelką gumową rodzaj „W” wraz z przyłączami. Prace będą wykonane w dwóch

etapach i obejmują swym zakresem: ETAP I: 1) kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości 760 m na odcinkach:

- S16 – S28 o długości 484 m, - S51 – S55A o długości 153 m, - S47 – S74 o długości 123 m; 2) studnie rewizyjne z

kręgów żelbetowych fi 1200 mm w gotowym wykopie z pierścieniem odciążąjącym i włazem typu ciężkiego kl. D400, dno

studni prefabrykowane: 22 kpl; 3) sieć wodociągowa o łącznej długości 1 420 m na odcinkach: - Hp2 – Hp4 – długość

242,0 m, fi 110mm, ilość hydrantów naziemnych 3 kpl, - Hp5 – Hp18 – długość 1 178,0 m, fi 110mm, ilość hydrantów

naziemnych 9 kpl. ETAP II: 1) kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości 1 068 m na odcinkach: - S1 – S3 o
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długości 108 m, - S3 – S3/2 o długości 93 m, - S3 – S15 o długości 423 m, - S33 – S64 o długości 120 m, - S34 – S70 o

długości 156 m, - S30 – S61 o długości 168 m; 2) studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200 mm w gotowym

wykopie z pierścieniem odciążąjącym i włazem typu ciężkiego kl. D400, dno studni prefabrykowane: 41 kpl; 3)

przyłącza kanalizacji sanitarnej: S11–S11/3, S14-S14/1, S15-S15/2, S47/S47/1, S61-S61/3, S74-S74/1 o długościach 13

m, 12 m, 13 m, 4 m, 13 m, 5 m co daje łączną długość 60 m; 4) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o

średnicy 600 mm: 6 kpl. 5) sieć wodociągową o łącznej długości 1 040,60 m na odcinkach: - Hp11 – Hp12 – długość

182,0 m, fi 110mm, ilość hydrantów naziemnych 2 kpl; - Hp14 – Hp15 – długość 85,0 m, fi 90mm, ilość hydrantów

naziemnych 2 kpl; - Hp13 – Hp22 – długość 480,6 m, fi 110mm, ilość hydrantów naziemnych 5 kpl; - Trójnik T – Hp10

– długość 125,0 m, fi 90mm, ilość hydrantów naziemnych 1 kpl; -Hp8 – Hp9 – długość 156,0 m, fi 110mm, ilość

hydrantów naziemnych 2 kpl; - przyłącza wody do studni: SW13, SW18, SW19, SW85 o długościach 3 m każde, co daje

łączną długość 12m; 6) studzienki wodomierzowe izolowane cieplnie Dn500 z kompletem wyposażenia, pokrywa

izolowana DN400 i ocieplona keramzytem na obwodzie studni: 4 kpl. W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej należy

wykonać szczelne wyprowadzenia przyłączy fi 160mm ze studni w strony wszystkich prywatnych działek. Końce

wyprowadzeń rurociągu należy zaślepić w celu zabezpieczenia przed zamuleniem kanalizacji sanitarnej. 4. Przedmiot

zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz poniższymi

dokumentami: 1) dokumentacją projektową sporządzoną przez Biuro Projektowe INSTAL-PROJEKT Piotr Gołąb z

siedzibą przy ul. Radiowej 31/45, 10-207 Olsztyn; 2) pismem ABA.6743.1544.2016.MB o braku sprzeciwu do

zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych; 3) specyfikacją techniczną wykonania o obioru robót

budowlanych (STWIORB). 5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wykonanie

projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa

drogowego; 2) wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, a w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie

ich na koszt Wykonawcy; 3) wykonanie odwodnienia wykopów; 4) zabezpieczenie urządzeń podziemnych krzyżujących

się z trasą kanału i wodociągu (przykładowo istniejące kable teletechniczne i energetyczne); 5) inne powiązane prace

budowlane; 6) wykonanie prób szczelności kanalizacji sanitarnej; 7) wykonanie prób ciśnieniowych na ciśnienie 1,0

MPa wodociągu; 8) inspekcję telewizyjną kanałów kamerą z funkcją rejestracji spadku, w kolorze; 9) dostarczenie

protokołu badania wydajności hydrantów, sporządzonego przez uprawnioną jednostkę; 10) dezynfekcję i płukanie

wodociągu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody wykonanego przez laboratorium posiadające akredytację

(pełna analiza); 11) wykonanie robót drogowych – odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu pierwotnego

odpowiednio do istniejącej nawierzchni; 12) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót; 13)

sporządzenie dokumentacji powykonawczej opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach; 14) wykonanie

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficznej

(mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującej cały zakres robót), którą należy złożyć w Powiatowym

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu Wykonawca, a potwierdzoną kopię przekazać

Zamawiającemu; 15) wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji techniczno-rozruchowej wraz z

instrukcjami BHP, która zostanie przeznaczona dla użytkownika; 16) wykonanie regulacji i rozruchu instalacji oraz

przeszkolenie użytkownika i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji wykonanych urządzeń; 17) naprawienie

urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót. 6. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót Wykonawca natrafi na

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem wstrzyma roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć

odkryty przedmiot, zabezpieczy go przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie zawiadomi o tym

wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe – wójta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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(OPZ) znajduje się w Części: III.- OPZ oraz w dokumentach w niej wymienionych.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest

realizacja zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w

miejscowości Zalesie – osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych”. 2. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w

ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „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. 3.

Przedmiot zamówienia jest częścią zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w

miejscowości Zalesie (zabudowa domów jednorodzinnych i letniskowych) gm. Chełmża (ZADANIE II)” opisanego w

dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy fi200mm i przyłączy o średnicy fi160 mm z rur PVC-U klasy SN8,

SDR 34 oraz wodociągu fi110 i fi90, PN 1,0MPa łączonych na wcisk z uszczelką gumową rodzaj „W” wraz z

przyłączami. Prace będą wykonane w dwóch etapach i obejmują swym zakresem: ETAP I: 1) kanalizacja sanitarna

grawitacyjna o łącznej długości 760 m na odcinkach: - S16 – S28 o długości 484 m, - S51 – S55A o długości 153 m, -

S47 – S74 o długości 123 m; 2) studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200 mm w gotowym wykopie z

pierścieniem odciążąjącym i włazem typu ciężkiego kl. D400, dno studni prefabrykowane: 22 kpl; 3) sieć

wodociągowa o łącznej długości 1 420 m na odcinkach: - Hp2-Hp3 – Hp4 – długość 242,0 m, fi 110mm, ilość

hydrantów naziemnych 3 kpl, - HP5, HP7, HP8, HP11, HP13, HP14, HP16, HP17 i HP18 – długość 1 178,0 m, fi

110mm, ilość hydrantów naziemnych 9 kpl. ETAP II: 1) kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości 1 068 m

na odcinkach: - S1 – S3 o długości 108 m, - S3 – S3/2 o długości 93 m, - S3 – S15 o długości 423 m, - S33 – S64 o

długości 120 m, - S34 – S70 o długości 156 m, - S30 – S61 o długości 168 m; 2) studnie rewizyjne z kręgów

żelbetowych fi 1200 mm w gotowym wykopie z pierścieniem odciążąjącym i włazem typu ciężkiego kl. D400, dno

studni prefabrykowane: 31 kpl; 3) przyłącza kanalizacji sanitarnej: S11–S11/3, S14-S14/1, S15-S15/2, S47/S47/1,

S61-S61/3, S74-S74/1 o długościach 13 m, 12 m, 13 m, 4 m, 13 m, 5 m co daje łączną długość 60 m; 4) studzienki

kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm: 6 kpl. 5) sieć wodociągową o łącznej długości 1 040,60 m na

odcinkach: - Hp11 – Hp12 – długość 182,0 m, fi 110mm, ilość hydrantów naziemnych 2 kpl; - Hp14 – Hp15 – długość

85,0 m, fi 90mm, ilość hydrantów naziemnych 2 kpl; - Hp13 – Hp22 – długość 480,6 m, fi 110mm, ilość hydrantów

naziemnych 5 kpl; - Trójnik T – Hp10 – długość 125,0 m, fi 90mm, ilość hydrantów naziemnych 1 kpl; -Hp8 – Hp9 –

długość 156,0 m, fi 110mm, ilość hydrantów naziemnych 2 kpl; - przyłącza wody do studni: SW13, SW18, SW19,

SW85 o długościach 3 m każde, co daje łączną długość 12m; 6) studzienki wodomierzowe izolowane cieplnie Dn500

z kompletem wyposażenia, pokrywa izolowana DN400 i ocieplona keramzytem na obwodzie studni: 4 kpl. W trakcie

budowy kanalizacji sanitarnej należy wykonać szczelne wyprowadzenia przyłączy fi 160mm ze studni w strony

wszystkich prywatnych działek. Końce wyprowadzeń rurociągu należy zaślepić w celu zabezpieczenia przed

zamuleniem kanalizacji sanitarnej. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy,

specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą

techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz poniższymi dokumentami: 1) dokumentacją projektową

sporządzoną przez Biuro Projektowe INSTAL-PROJEKT Piotr Gołąb z siedzibą przy ul. Radiowej 31/45, 10-207

Olsztyn; 2) pismem ABA.6743.1544.2016.MB o braku sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót

budowlanych; 3) specyfikacją techniczną wykonania o obioru robót budowlanych (STWIORB). 5. Zakres robót w
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ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas

wykonywania robót oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego; 2) wytyczenie obiektów i

dozór geodezyjny, a w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy; 3)

wykonanie odwodnienia wykopów; 4) zabezpieczenie urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasą kanału i

wodociągu (przykładowo istniejące kable teletechniczne i energetyczne); 5) inne powiązane prace budowlane; 6)

wykonanie prób szczelności kanalizacji sanitarnej; 7) wykonanie prób ciśnieniowych na ciśnienie 1,0 MPa

wodociągu; 8) inspekcję telewizyjną kanałów kamerą z funkcją rejestracji spadku, w kolorze; 9) dostarczenie

protokołu badania wydajności hydrantów, sporządzonego przez uprawnioną jednostkę; 10) dezynfekcję i płukanie

wodociągu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody wykonanego przez laboratorium posiadające

akredytację (pełna analiza); 11) wykonanie robót drogowych – odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu

pierwotnego odpowiednio do istniejącej nawierzchni; 12) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po

zakończeniu robót; 13) sporządzenie dokumentacji powykonawczej opisanej i skompletowanej w dwóch

egzemplarzach; 14) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną w jej wyniku

dokumentacją geodezyjno-kartograficznej (mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującej cały zakres

robót), którą należy złożyć w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu

Wykonawca, a potwierdzoną kopię przekazać Zamawiającemu; 15) wykonanie zgodnie z obowiązującymi

przepisami dokumentacji techniczno-rozruchowej wraz z instrukcjami BHP, która zostanie przeznaczona dla

użytkownika; 16) wykonanie regulacji i rozruchu instalacji oraz przeszkolenie użytkownika i przekazanie instrukcji

obsługi i eksploatacji wykonanych urządzeń; 17) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie

robót. 6. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót Wykonawca natrafi na przedmiot, co do którego istnieje

przypuszczenie, że jest on zabytkiem wstrzyma roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

zabezpieczy go przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie zawiadomi o tym wojewódzkiego konserwatora

zabytków, a jeśli nie jest to możliwe – wójta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w

Części: III.- OPZ oraz w dokumentach w niej wymienionych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: Data:2020-10-16, godzina:10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-10-20, godzina:10:00
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