
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 362284-2009 z dnia 2009-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krapkowice 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla domków jednorodzinnych ul. 

Prudnickiej w Krapkowicach (etap I - od ulicy Sportowej do wylotu do rzeki Osobłogi), polegająca m.in. 

na : wykonaniu kanałów w ulicach z rur... 

Termin składania ofert: 2009-11-06  

 

Numer ogłoszenia: 369636 - 2009; data zamieszczenia: 22.10.2009 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 362284 - 2009 data 16.10.2009 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 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 naleŜy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.  

• W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej dla 

osiedla domków jednorodzinnych ul. Prudnickiej w Krapkowicach (etap I - od ulicy 

Sportowej do wylotu do rzeki Osobłogi), polegająca m.in. na : wykonaniu kanałów w 

ulicach z rur PVC o średnicy D200 D250 mm, z rur PP systemu Wagin X-Stream D315 

D400 D600 D800 mm o długości łącznej L= 2954 m; wykonaniu studzienek betonowych 

- włazowych o średnicy 1200 mm - 66 sztuk; o średnicy 1500 mm - 6 sztuk. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) 

stanowiących załączniki do SIWZ. W przypadku wystąpienia w dokumentacji 

przetargowej nazw własnych producenta, naleŜy je traktować jako przykładowe. 

Wykonawca moŜe zaproponować przedmiot innego pochodzenia niŜ wskazany w 

dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrów technicznych 

opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót...  

• W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji 

deszczowej dla osiedla domków jednorodzinnych ul. Prudnickiej w Krapkowicach (etap I 

- od ulicy Sportowej do wylotu do rzeki Osobłogi), polegająca m.in. na wykonaniu: 1. 

kolektora głównego od studni Nr 8 do studni W3 ogółem mb 459 w tym kanał DN 600 -

78 mb i kanał DN 800- 381 mb, 2. kanału fi 800 mb 14.5 między studniami W1i W2, 3. 

kanału otwartego mb 117, 4. separatora substancji ropopochodnych, 5. przekładki sieci 

wodociągowej fi 160 (PE,PEHD) ok.25 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiOR) stanowiących załączniki do SIWZ. W przypadku wystąpienia 

w dokumentacji przetargowej nazw własnych producenta, naleŜy je traktować jako 

przykładowe. Wykonawca moŜe zaproponować przedmiot innego pochodzenia niŜ 



wskazany w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrów 

technicznych opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót...  

 


