
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 107492-2015 z dnia 2015-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krapkowice 

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej KD 600 do rzeki 

Odra w km. 124+694. Kanalizacja odprowadza wody deszczowe z terenu objętego ulicami 

Głowackiego i Drzymały w Krapkowicach. Wody deszczowe i roztopowe są... 

Termin składania ofert: 2015-05-26  

 

Numer ogłoszenia: 116172 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 107492 - 2015 data 08.05.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 077 4466800, fax. 

077 4466888. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa wylotu kanalizacji 

deszczowej KD 600 do rzeki Odra w km. 124+694. Kanalizacja odprowadza wody 

deszczowe z terenu objętego ulicami Głowackiego i Drzymały w Krapkowicach. 

Wody deszczowe i roztopowe są odprowadzane bezpośrednio do rzeki kanałem 

betonowym, który uległ uszkodzeniu - wody z kanału podmyły skarpę, która 

częściowo osunęła się do rzeki Odry. Odbudowa wylotu ma na celu przywrócenie 

możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych na dotychczasowych 

warunkach pozwolenia wodnoprawnego ROŚ. 6223-13/04 z dnia 28.12.2004r. Planuje 

się również wzmocnienie istniejącej skarpy, która została naruszona i częściowo - 

osunęła się na odcinku ok. 10 m. Parametry kanalizacji deszczowej: - Wymiana rury 

betonowej kd 600 na odcinku ok. 6,0 m na rurę PCV o śr. 630/18,4 mm - Budowa 

studni kierunkowej S1 o śr. 2 500 mm - Budowa odcinka kanalizacji PCV o śr. 

630/18,4 mm - Budowa wylotu kanalizacji wraz z ścianka czołową, żelbetowa i 

ściankami bocznymi oporowymi oraz dnem w formie żelbetowej kaskady - Budowa 

pojedynczego rzędu grodzic stalowych na długości 12,6 m Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), stanowiące załączniki do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia... 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa wylotu 

kanalizacji deszczowej KD 600 do rzeki Odra w km. 124+694. Kanalizacja 

odprowadza wody deszczowe z terenu objętego ulicami Głowackiego i Drzymały w 

Krapkowicach. Wody deszczowe i roztopowe są odprowadzane bezpośrednio do rzeki 

kanałem betonowym, który uległ uszkodzeniu - wody z kanału podmyły skarpę, która 

częściowo osunęła się do rzeki Odry. Odbudowa wylotu ma na celu przywrócenie 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=107492&rok=2015-05-08


możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych na dotychczasowych 

warunkach pozwolenia wodnoprawnego ROŚ. 6223-13/04 z dnia 28.12.2004r. Planuje 

się również wzmocnienie istniejącej skarpy, która została naruszona i częściowo - 

osunęła się na odcinku ok. 10 m. Parametry kanalizacji deszczowej: -Wymiana rury 

betonowej kd 600 na odcinku ok. 6,0 m na rurę PCV o śr. 630/18,4 mm - Budowa 

studni kierunkowej S1 o śr. 2 500 mm - Budowa odcinka kanalizacji PCV o śr. 

630/18,4 mm - Budowa wylotu kanalizacji wraz z ścianka czołową, żelbetowa i 

ściankami bocznymi oporowymi oraz dnem w formie żelbetowej kaskady - Budowa 

podwójnej ścianki z grodzic stalowych GU 13-600/8000. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), stanowiące załączniki do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia .. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 26.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w 

Krapkowicach. ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice, na parterze, pokój 16C.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 08.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach. ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice, na parterze, pokój 16C.. 

 
 


