
 

 

 

Gmina Kornowac        Kornowac, dnia 21.08.2017r. 

ul. Raciborska 48 

44-285 Kornowac 

RI.271.6.2017.RM        

ZMIANA  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Zadanie 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I” realizowanego w ramach Projektu 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”. 

  

 Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji SIWZ oraz zmienia 
termin składania ofert, w poniżej określonym zakresie. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Tabeli Przedmiaru Robót – cz. III.3 SIWZ, poprzez 

skreślenie dotychczasowych ilości wskazanych w pozycji nr 7 i 8 oraz opisu pkt (II.5): 

Nr pozycji 
Przedmiaru 

Robót 
Kod pozycji**) 

Nr Specyfikacji 
Technicznej Opis pozycji Przedmiaru Robót Jednostka Ilość 

a b c d e f 

7 Z1.E1.KSG-1 
ST-00.01 
ST-00.02 
ST-00.03 

Kanały główne - Rury kanalizacyjne kamionkowe o 
średnicy nominalnej fi 200mm wykonywane metodą 
wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej 

m 164,00 

8 Z1.E1.KSG-2 
ST-00.01 
ST-00.02 
ST-00.03 

Kanały główne - Rury kanalizacyjne kamionkowe o 
średnicy nominalnej fi 200mm wykonywane metodą 
bezwykopową wraz ze studniami startowymi i odbiorczymi 

m 912,00 

      

(Il.5) Budowa przepompowni P3 

Dostawa i montaż  kompletnej pompowni - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z 
robotami ziemnymi,  próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopów,  odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i 
zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem energii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i AKPiA, z 
robotami drogowymi, z zagospodarowaniem terenu pompowni 

 

- i zastąpienie ich nową treścią o następującym brzmieniu: 

Nr pozycji 
Przedmiaru 

Robót 
Kod pozycji**) 

Nr Specyfikacji 
Technicznej Opis pozycji Przedmiaru Robót Jednostka Ilość 

a b c d e f 

7 Z1.E1.KSG-1 
ST-00.01 
ST-00.02 
ST-00.03 

Kanały główne - Rury kanalizacyjne kamionkowe o 
średnicy nominalnej fi 200mm wykonywane metodą 
wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej 

m 170,00 

8 Z1.E1.KSG-2 
ST-00.01 
ST-00.02 
ST-00.03 

Kanały główne - Rury kanalizacyjne kamionkowe o 
średnicy nominalnej fi 200mm wykonywane metodą 
bezwykopową wraz ze studniami startowymi i 
odbiorczymi 

m 906,00 

      

(Il.5) Budowa przepompowni P2 

Dostawa i monta ż  kompletnej pompowni - wszystkie prace z tym zwi ązane, w tym mi ędzy innymi - z robotami rozbiórkowymi, 
z robotami ziemnymi,  próbami pomonta żowymi, zabezpieczeniem wykopów,  odwodnieniem (je żeli konieczne), z izolacjami 
i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem en ergii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, m onitoringiem i 
AKPiA, z robotami drogowymi, z zagospodarowaniem te renu pompowni , z przeło żeniem istniej ącego uzbrojenia  



 

 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ujednoliconą (uwzgledniającą wszystkie 

wprowadzone zmiany) wersję Tabeli Przedmiaru Robót, pod nazwą: 

 

- „III.3a Wzór Formularza - Tabela Przedmiaru Robót (ZMIANA 21.08.2017 r.)” 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 19.1 i 21 IDW – cz. I SIWZ, poprzez zmianę 

odpowiednio: 

 

− terminu składania ofert z dnia 23.08.2017 r. na dzień 30.08.2017 r. godz. 11:00 

− terminu otwarcia ofert z dnia 23.08.2017 r. na dzień 30.08.2017 r. godz. 11:30 

 

 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe 

zmiany do SIWZ, jako stanowiące integralną część SIWZ. 

 

  

   

        


