
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 225986-2014 z dnia 2014-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dzierżoniów 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy powłoki żelbetowej trzech istniejących osadników 

wtórnych, zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie, poprzez dolanie nowej warstwy 

betonu gr.10cm z użyciem warstwy szczepnej,... 

Termin składania ofert: 2014-07-22 
 

Numer ogłoszenia: 150571 - 2014; data zamieszczenia : 10.07.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  225986 - 2014 data 07.07.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, tel. 

074 8323701 do 04, fax. 074 8323705. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4). 

• W ogłoszeniu jest:  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy powłoki żelbetowej trzech istniejących 

osadników wtórnych, zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie, poprzez 

dolanie nowej warstwy betonu gr.10cm z użyciem warstwy szczepnej, połączonej z istniejącą 

konstrukcją za pomocą tzw. jeża. Połączenie z istniejącą konstrukcją prętami fi12 w siatce 

20x20cm, głębokość kotwienia min. 15cm. Do prętów zakotwionych należy dowiązać wierzchnią 

siatkę z prętów fi12 co 15cm. Całość wylana z betonu C35/45, W8 zbrojonego stalą A-IIIN, 

otulenie min 40mm. W dolanej warstwie betonu należy wykonać nowe dylatacje (kompletne 

systemowe) w miejscach analogicznych jak w istniejącej konstrukcji. UWAGA: Modernizacja 

konstrukcji żelbetowej trzech osadników wtórnych na oczyszczalni ścieków w Bielawie musi być 

tak zorganizowana i podzielona w realizacji poszczególnych obiektów, aby nie zakłócić ciągłości 

pracy oczyszczalni przy jej wymaganej sprawności technologicznej (roboty muszą być 

prowadzone przynajmniej przy jednym działającym osadniku wtórnym) . Obecnie na terenie 

oczyszczalni ścieków w Bielawie, w związku z realizacją zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni 



ścieków w Bielawie - II etap, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze 

środków Funduszu Spójności prowadzone są roboty budowlane. Roboty budowlane objęte 

niniejszym postępowaniem muszą być prowadzone w uzgodnieniu z dotychczasowym 

Wykonawcą robót budowlanych jw. Szczegółowe informacje dot. zakresu, terminów realizacji 

zadania oraz Wykonawcy robót budowlanych są dostępne pod adresem: 

http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=642 oraz 

http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=691. Całość robót budowlanych zostanie 

wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP, oraz warunkami 

zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, zawartymi 

w części II SIWZ dla robót budowlanych pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót 

inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego - 4 wydanie angielsko-polskie 

zmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i 

Rzeczoznawców SIDiR. Wszystkie użyte w dokumentacji typy urządzeń, nazwy producentów są 

przykładowe i maja na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i 

elementów wykonawczych, oraz dostaw urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

przedstawiony jest w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy powłoki 

żelbetowej trzech istniejących osadników wtórnych, zlokalizowanych na terenie oczyszczalni 

ścieków w Bielawie, poprzez dolanie nowej warstwy betonu gr.10cm z użyciem warstwy 

szczepnej, połączonej z istniejącą konstrukcją za pomocą tzw. jeża. Połączenie z istniejącą 

konstrukcją prętami fi12 w siatce 20x20cm, głębokość kotwienia min. 15cm. Do prętów 

zakotwionych należy dowiązać wierzchnią siatkę z prętów fi12 co 15cm. Całość wylana z betonu 

C35/45, W8 zbrojonego stalą A-IIIN, otulenie min 40mm. W dolanej warstwie betonu należy 

wykonać nowe dylatacje (kompletne systemowe) w miejscach analogicznych jak w istniejącej 

konstrukcji. UWAGA: Modernizacja konstrukcji żelbetowej trzech osadników wtórnych na 

oczyszczalni ścieków w Bielawie musi być tak zorganizowana, aby nie zakłócić ciągłości pracy 

oczyszczalni przy jej wymaganej sprawności technologicznej. W pierwszej kolejności należy 

wykonać cały zakres modernizacji w wyłączonym już osadniku wtórnym nr 1 (OWT1) - łącznie z 

zakresem przewidzianym do wykonania przez Wykonawcę zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Bielawie - etap II - w tym montażem i uruchomieniem zgarniaczy. Po włączeniu do 

eksploatacji OWT1 możliwa będzie realizacja prac na dwóch pozostałych osadnikach wtórnych 

(OWT2 i 3) - przy jednoczesnym wyłączeniu dwóch osadników . Obecnie na terenie oczyszczalni 

ścieków w Bielawie, w związku z realizacją zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 



Bielawie - II etap, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków 

Funduszu Spójności prowadzone są roboty budowlane. Roboty budowlane objęte niniejszym 

postepowaniem muszą być prowadzone w uzgodnieniu z dotychczasowym Wykonawcą robót 

budowlanych jw., który wykonał już część prac na OWT1. Szczegółowe informacje dot. zakresu, 

terminów realizacji zadania oraz Wykonawcy robót budowlanych są dostępne pod adresem: 

http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=642 oraz 

http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=691. Całość robót budowlanych zostanie 

wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP, oraz warunkami 

zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, zawartymi 

w części II SIWZ dla robót budowlanych pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót 

inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego - 4 wydanie angielsko-polskie 

zmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i 

Rzeczoznawców SIDiR. Wszystkie użyte w dokumentacji typy urządzeń, nazwy producentów są 

przykładowe i maja na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i 

elementów wykonawczych, oraz dostaw urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

przedstawiony jest w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.2). 

• W ogłoszeniu jest:  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

miesiącach: 4. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Okres w miesiącach: 5. 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4). 

• W ogłoszeniu jest:  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 22.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 25.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów. 

 


