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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krapkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141309900000, ul. ul. 3 Maja  17, 47-303  Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel.

774 466 800, e-mail umig_przetargi@krapkowice.pl, faks 774 466 888.

Adres strony internetowej (url): www.bip.krapkowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia: Stan istniejący: teren objęty budową kanalizacji sanitarnej stanowi część wsi Żużela, gęsto

zabudowany domami jednorodzinnymi o charakterze gospodarstw rolnych. Istniejące uzbrojenie terenu to: sieć wodociągowa, kanalizacja

sanitarna, ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do szamb. Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie: - sieci kanalizacji

grawitacyjnej Ø 200 – 1331,00 m - przyłączy kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 - 326,5 m - sieci kanalizacji tłocznej Ø 90 – 541,5 m + 32,0 m =

573,5 m - przepompownia ścieków sieciowa Dn 1500 PS1 – 1 szt. - studnia rewizyjna betonowa Dn 1200 mm – 6 szt. - studnia rewizyjna

betonowa Dn 1000 mm – 22 szt. - studnia rewizyjna PP Ø 600 mm – 17 szt. - studnia odpowietrzająco - czyszczakowa Dn1200 mm – 2 szt. -

odtworzenie dróg Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na ul. Osiedlowej w Żużeli.

Istniejąca sieć w m. Żużela połączona jest z systemem kanalizacyjnym gminy Krapkowice za pomocą której ścieki są przytłaczane do miejskiej

oczyszczalni ścieków. Zadanie obejmuje również odbudowę dróg gminnych po przekopach w tym: droga betonowa po wykonaniu warstw

konstrukcyjnych, wykonanie nawierzchni bitumicznej(warstwa wiążąca i ścieralna), droga z kostki kamiennej również po wykonaniu warstw

konstrukcyjnych odtworzona zostanie nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa. Pozostałe odcinki dróg gruntowo-tłuczniowych zostaną

odtworzone jako nawierzchnie tłuczniowe za wyjątkiem odcinka H-I-J, który zostanie odtworzony jako nawierzchnia bitumiczna.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia: Stan istniejący: teren objęty budową kanalizacji sanitarnej stanowi część wsi Żużela,

gęsto zabudowany domami jednorodzinnymi o charakterze gospodarstw rolnych. Istniejące uzbrojenie terenu to: sieć wodociągowa,

kanalizacja sanitarna, ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do szamb. Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie: - sieci

kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 – 1331,00 m - przyłączy kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 - 326,5 m - sieci kanalizacji tłocznej Ø 90 – 541,5 m

+ 32,0 m = 573,5 m - przepompownia ścieków sieciowa Dn 1500 PS1 – 1 szt. - studnia rewizyjna betonowa Dn 1200 mm – 6 szt. - studnia

rewizyjna betonowa Dn 1000 mm – 22 szt. - studnia rewizyjna PP Ø 600 mm – 17 szt. - studnia odpowietrzająco - czyszczakowa Dn1200 mm

– 2 szt. - odtworzenie dróg Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na ul. Osiedlowej w Żużeli.

Istniejąca sieć w m. Żużela połączona jest z systemem kanalizacyjnym gminy Krapkowice za pomocą której ścieki są przytłaczane do miejskiej

oczyszczalni ścieków. Zadanie obejmuje również odtworzenie dróg gminnych na całej szerokości, zakres opisany jest szczegółowo w opisie

technicznym do projektu odbudowy dróg gminnych oraz w przedmiarach.
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