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L.dz. JRP/217/2009                                                                 DzierŜoniów, dnia 23.01.2009 rok 

 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na USŁUGĘ 

Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa SUW 

w Kamionkach”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, 

przewidzianego do realizacji, w ramach Funduszu Spójności” 

 

Zamawiający - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 25A, 58-200 

DzierŜoniów, na mocy art. 38 ust. 4 i z uwzględnieniem zapisów ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący 

sposób: 

 

SIWZ - CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) - pkt 1.2.5.  

Dotychczasowa treść: 

1.2.5  Proponowany zakres modernizacji : 

 

• Budowa instalacji do intensywnej koagulacji 

• Budowa instalacji do magazynowania i dawkowania wapna lub sody 

• Budowa instalacji do przygotowania i dawkowania dwutlenku chloru 

• Wymiana urządzeń do przygotowania i dawkowania podchlorynu sodu 

• Budowa zbiornika na wodę czystą o poj. około 800 m3 

• Wymiana orurowania i armatury 

• Przebudowa filtrów  

• Wykonanie dodatkowego stopnia pompowania  

• Prace związane  z zabezpieczeniem sanitarnym ujęć - strefy pośredniej 

• Przebudowa budynków i budowli 

• Sieci międzyobiektowe 

• Obiekty małej infrastruktury - drogi, ogrodzenie 

• Obiekty zasilania energetycznego i automatyki pracy stacji* 

 

*Projektowane rozwiązania w zakresie automatyki pracy stacji winny być kompatybilne z 

rozwiązaniami zastosowanymi w istniejącej dokumentacji dotyczącej monitoringu i zarządzania 

przedmiotowym obiektem. 

 

Zamawiający dokonał zmiany poprzez wykreślenie z zakresu wierszy pn. „Wykonanie 

dodatkowego stopnia pompowania” oraz „Prace związane  z zabezpieczeniem 

sanitarnym ujęć - strefy pośredniej”. 

 

Treść po zmianie: 

1.2.5  Proponowany zakres modernizacji : 
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• Budowa instalacji do intensywnej koagulacji 

• Budowa instalacji do magazynowania i dawkowania wapna lub sody 

• Budowa instalacji do przygotowania i dawkowania dwutlenku chloru 

• Wymiana urządzeń do przygotowania i dawkowania podchlorynu sodu 

• Budowa zbiornika na wodę czystą o poj. około 800 m3 

• Wymiana orurowania i armatury 

• Przebudowa filtrów  

• Przebudowa budynków i budowli 

• Sieci międzyobiektowe 

• Obiekty małej infrastruktury - drogi, ogrodzenie 

• Obiekty zasilania energetycznego i automatyki pracy stacji* 

 

*Projektowane rozwiązania w zakresie automatyki pracy stacji winny być kompatybilne z 

rozwiązaniami zastosowanymi w istniejącej dokumentacji dotyczącej monitoringu i zarządzania 

przedmiotowym obiektem. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian, a wprowadzone niniejszym pismem zmiany 

naleŜy traktować jako jedyne obowiązujące. 

Ze względu na wprowadzenie zmian niepowodujących zmiany treści ogłoszenia, termin 

składania ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

Sporządziła: Komisja przetargowa 


