
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 18034-2015 z dnia 2015-01-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Węgliniec 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie zgodnie z: 1.1. dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt 

budowlany b) Projekt wykonawczy, który jest uszczegółowieniem projektu... 

Termin składania ofert: 2015-02-10  

 

Numer ogłoszenia: 22010 - 2015; data zamieszczenia:  30.01.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  18034 - 2015 data 26.01.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, fax. 075 

77 12 551. 

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:  2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej zgody na 

użytkowanie, wynikającej z pozwolenia na budowę, oraz uzyskania wszelkich zgód, niezbędnych 

do dopuszczenia SUW oraz produkowanej wody do sprzedaży, określonych na podstawie 

odrębnych przepisów. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej 

zgody na użytkowanie, wynikającej z pozwolenia na budowę, oraz uzyskania wszelkich zgód, 

niezbędnych do dopuszczenia SUW oraz produkowanej wody do sprzedaży, określonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w terminie 60 dni od podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru robót.. 

II.2) Tekst, który nale ży doda ć: 

• Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  II.1.4). 

• Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  19. Rozwiązanie techniczno - organizacyjne 

problemów w związku z realizacją zadania na obiekcie będącym w ruchu ciągłym dla zadania 

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie 19.1 Z uwagi na brak możliwości 



wyłączenia obiektu SUW Ruszów na czas remontu prace remontowe należy przeprowadzić w 

sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę wody do sieci o parametrach nie gorszych niż 

dopuszczone do stosowania na stacji SUW w Ruszowie w ilości niezbędnej do zaspokojenia 

potrzeb odbiorców. Dopuszczalna jest opcja czasowego wyłączenia produkcji wody po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych Węgliniec i poinformowaniem 

Zamawiającego, możliwa do przeprowadzenia bez wstrzymania dystrybucji wody dla 

mieszkańców. Warunkowo dopuszcza się czasowe wyłączenia dystrybucji wody dla mieszkańców 

w terminie i okresie uzgodnionym z ZUK z minimum 8 dniowym wyprzedzeniem. 19.2. Wykonawca 

uzgodni z Zakładem Usług Komunalnych w Węglińcu i przedłoży Zamawiającemu do 

zaakceptowania sposób zapewnienia ciągłości dostaw wody, o którym mowa w pkt.1 na min. 3 dni 

przed planowanym wyłączeniem urządzeń niezbędnych do zapewnienia dostaw wody. 19.3. W 

trakcie wykonywania prac instalacyjnych wyłączony zostanie z użytkowania zbiornik retencyjny na 

którym zainstalowany zostanie budynek kaskad. Prace należy poprzedzić odpowiednim 

zabezpieczeniem istniejących zbiorników retencyjnych w taki sposób by produkcja wody odbywała 

się nieprzerwanie lub w zaproponowany i zaakceptowany sposób przez Zamawiającego zgodny z 

zasadami sztuki budowlanej. 19.4. Wykonawca ma możliwość wykorzystania na czas realizacji 

zadania urządzeń pracujących na obiekcie SUW Ruszów w celu zapewnienia ciągłości pracy 

obiektu (tymczasowa stacja SUW ) po wcześniejszej akceptacji przez ZUK i zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega jednak możliwość zatrzymania do dyspozycji ZUK w Węglińcu materiałów, 

elementów konstrukcji, złóż filtracyjnych i urządzeń zdemontowanych i wyłączonych z eksploatacji 

z istniejącej SUW w Ruszowie. 19.5. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia 

przed przystąpieniem do prac harmonogramu realizacji zadania na obiekcie będącym w ruchu 

ciągłym do akceptacji Zamawiającemu i ZUK. Wszelkie zmiany odbiegające od zaakceptowanego 

harmonogramu należy przedłożyć w formie pisemnej do akceptacji przez zamawiającego i ZUK, 

nie później jednak niż 7 dni przed wprowadzeniem zmiany.. 

 
 


