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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: Przedmiotem zamówienia jest budowa w pełni funkcjonalnego obiektu

oczyszczalni ścieków ze wszystkimi elementami, który zapewni warunki funkcjonalne oraz

użytkowe zgodnie z jego zakładanym przeznaczeniem w tym osiągnięcia przewidziane

przepisami prawa parametrów oczyszczania i odprowadzania ścieków w ramach realizacji

inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji

Korfantów”. Budowa realizowana będzie na terenie czynnej oczyszczalni ścieków w

Korfantowie. Budowa oczyszczalni ścieków polegać będzie m.in. na wybudowaniu dwóch

nowych reaktorów biologicznych o nominalnej wydajności 260 m3/dobę każdy wraz z dwoma

zbiornikami żelbetowymi, cylindrycznymi o średnicy zewnętrznej 12,10 m, nowej pompowni
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ścieków surowych, nowej stacji przyjmowania ścieków dowożonych wraz z dwoma nowymi

zbiornikami uśredniającymi, nowego budynku mechanicznego podczyszczania ścieków

surowych, dwóch nowych zbiorników na osad nadmierny oraz nowego budynku technicznego,

w którym zlokalizowana będzie linia do odwadniania osadów i pozostała infrastruktura

oczyszczalni. Wszystkie czynności związane z eksploatacją będą zautomatyzowane i nie będą

wymagać stałego nadzoru. Czasy pracy takich urządzeń mechanicznych jak pompy,

mieszadła, pompki dozujące będą ściśle ustalone, a czynności przebiegać będą automatycznie

wg programu sterownika układu automatyki oczyszczalni. Stany pracy urządzeń będą

sygnalizowane na szafie sterowniczej. Świetlna sygnalizacja awaryjna wyprowadzona będzie

na zewnątrz budynku technicznego. Zamówienie obejmuje również, po osiągnięciu

właściwych parametrów oczyszczania ścieków wybudowanej oczyszczalni, rozbiórkę

elementów istniejącej oczyszczalni, w tym istniejący osadnik imhoffa, istniejące złoże

słupkowe, istniejące poletka osadowe, rurociągi itp. Zmianie ulegnie przebieg istniejącego

ogrodzenie oraz zrealizowane zostanie nowe ogrodzenie. Przewiduje się nowy zjazd,

wykonanie komunikacji wewnętrznej, a także remont istniejącego kolektora DN300 długości

około 223 m, odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Ścinawa Niemodlińska.

Szczegółowy okres przedmiotu zamówienia SIWZ wraz z załącznikami oraz dokumentacja

projektowa.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa w pełni funkcjonalnego

obiektu oczyszczalni ścieków ze wszystkimi elementami, który zapewni warunki funkcjonalne

oraz użytkowe zgodnie z jego zakładanym przeznaczeniem w tym osiągnięcia przewidziane

przepisami prawa parametrów oczyszczania i odprowadzania ścieków w ramach realizacji

inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w

aglomeracji Korfantów”. Budowa realizowana będzie na terenie czynnej oczyszczalni ścieków

w Korfantowie. Budowa oczyszczalni ścieków polegać będzie m.in. na wybudowaniu dwóch

nowych reaktorów biologicznych o nominalnej wydajności 260 m3/dobę każdy wraz z dwoma

zbiornikami żelbetowymi, cylindrycznymi o średnicy zewnętrznej 12,10 m, nowej pompowni

ścieków surowych, nowej stacji przyjmowania ścieków dowożonych wraz z dwoma nowymi

zbiornikami uśredniającymi, nowego budynku mechanicznego podczyszczania ścieków

surowych, dwóch nowych zbiorników na osad nadmierny oraz nowego budynku technicznego,

w którym zlokalizowana będzie linia do odwadniania osadów i pozostała infrastruktura

oczyszczalni. Wszystkie czynności związane z eksploatacją będą zautomatyzowane i nie będą

wymagać stałego nadzoru. Czasy pracy takich urządzeń mechanicznych jak pompy,
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mieszadła, pompki dozujące będą ściśle ustalone, a czynności przebiegać będą

automatycznie wg programu sterownika układu automatyki oczyszczalni. Stany pracy

urządzeń będą sygnalizowane na szafie sterowniczej. Świetlna sygnalizacja awaryjna

wyprowadzona będzie na zewnątrz budynku technicznego. Zamówienie obejmuje również

zapewnienie osiągnięcia właściwych parametrów oczyszczania ścieków wybudowanej

oczyszczalni, dotrzymanie wynikających z przepisów, dokumentacji, pozwoleń, warunków

emisji ustalonych dla fazy po zakończeniu rozruchu w okresie 30 dni od jego zakończenia

oraz późniejszych okresach, rozbiórkę elementów istniejącej oczyszczalni, w tym istniejący

osadnik imhoffa, istniejące złoże słupkowe, istniejące poletka osadowe, rurociągi itp.

Zmianie ulegnie przebieg istniejącego ogrodzenie oraz zrealizowane zostanie nowe

ogrodzenie. Przewiduje się nowy zjazd, wykonanie komunikacji wewnętrznej, a także

remont istniejącego kolektora DN300 długości około 223 m, odprowadzającego ścieki

oczyszczone do rzeki Ścinawa Niemodlińska.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8)

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów: data zakończenia: 2019-11-08

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres,

na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony

dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2019-11-28

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

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

postępowaniu: Data: 2019-01-18, godzina: 10:30

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-25, godzina: 10:00
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