Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 325288-2014 z dnia 2014-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w
miejscowości Bukowina Gmina Cewice - Etap I. Etap I budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:
tłoczny kanał tranzytowy, zlewnię główną PG..Termin składania ofert: 2014-10-16
Numer ogłoszenia: 340832 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 325288 - 2014 data 01.10.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, woj.
pomorskie, tel. 059 8613460, fax. 059 8613462.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 16.10.2014 godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY, UL. W. WITOSA 16, 84-312
CEWICE POKÓJ NR 6..
 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 21.10.2014 godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY, UL. W. WITOSA
16, 84-312 CEWICE POKÓJ NR 6..
II.2) Tekst, który należy dodać:
 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub
zakresu zamówienia:W opisie przedmiotu zamówienia dodaje się punkty 13 -15 w
następującym brzmieniu 13.Wymaga się, aby wszystkie elementy stalowe jak prowadnice,
rury, śruby, kołnierze, włazy, poręcze uchwyty mocujące, podesty antypoślizgowe itd. były
wykonane z co najmniej stali 1.4404 (AISI 316). 14.Zamawiający dopuszcza stosowanie
pomp zamiennych pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań zamieszczonych
poniżej. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie innych rozwiązań napowietrzających
i mieszających spełniających poniższe minimalne wymagania np. zawory płuczące. Zawarte
wymagania są parametrami minimalnymi, zaś zastosowane ewentualne nazwy własne są
przykładowe i nie stanowią o konieczności zastosowania konkretnych produktów. W stosunku
do każdego urządzenia Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych pod
względem jakościowym, funkcjonalnym, wytrzymałościowym, eksploatacyjnym, itp. o ile będą
spełniać minimalne wymagania określone w projekcie wykonawczym i w wyjaśnieniu SIWZ.
Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto zastosowane
materiały i urządzenia równoważne nie mogą zmieniać funkcjonalności, czy standardu
zaprojektowanych rozwiązań oraz powinny umożliwiać uzyskanie efektu technicznego,
ekonomicznego i ekologicznego zamierzonego przez Zamawiającego Wymagania dla
przepompowni PL-1 Charakterystyka pompy : -możliwość optymalnego zabezpieczenia przed
zużyciem się wirnika poprzez śruby do regulacji w osi wirnika, -możliwa praca na sucho,
posiadająca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-węglowe a od strony silnika
dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorą olejową z możliwością podłączenia kontroli
szczelności, -zdjęta izolacja z żył przewodu zasilającego oraz zalane żywicą i zabudowane w
złączu kablowym co zapewnia długoletnią szczelność, -kabel zakończony wtyczką wbudowane zabezpieczenie silnika -dodatkowe przyłącze do płukania kolektora tłocznego możliwość podłączenia czujnika szczelności komory olejowej, -zaopatrzona w instalację
płuczącą zapobiegającą powstawaniu kożucha tłuszczowego na zwierciadle ścieków, -

zaopatrzona w instalację napowietrzającą i mieszającą ścieki w zbiorniku Wirnik:jednokanałowy Króciec przyłączeniowy stopy - DN 80 Wydajność - minimalne wymagania
zgodnie z PW Wysokość podnoszenia - minimalne wymagania zgodnie z PW Obroty- min
2884 obrotów/min Moc silnika - minimalne wymagania zgodnie z PW Rozruch- trójkąt gwiazda Prąd i napięcie- 400 V, trójfazowy Zabezpieczenie- IP68 Wymagania dla
przepompowni PL-2 Charakterystyka pompy : - możliwość optymalnego zabezpieczenia
przed zużyciem się wirnika poprzez śruby do regulacji w osi wirnika, - możliwa praca na
sucho, posiadająca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-węglowe a od strony silnika
dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorą olejową z możliwością podłączenia kontroli
szczelności, - zdjęta izolacja z żył przewodu zasilającego oraz zalane żywicą i zabudowane w
złączu kablowym co zapewnia długoletnią szczelność, - kabel zakończony wtyczką wbudowane zabezpieczenie silnika - dodatkowe przyłącze do płukania kolektora tłocznego możliwość podłączenia czujnika szczelności komory olejowej, - zaopatrzona w instalację
płuczącą zapobiegającą powstawaniu kożucha tłuszczowego na zwierciadle ścieków, zaopatrzona w instalację napowietrzającą i mieszającą ścieki w zbiorniku Wirnik: jednokanałowy Króciec tłoczny przyłączeniowy - DN 80 Wydajność - minimalne wymagania
zgodnie z PW Wysokość podnoszenia - minimalne wymagania zgodnie z PW Obroty - min
1404 obrotów/min Moc silnika - minimalne wymagania zgodnie z PW Rozruch - trójkąt gwiazda Prąd i napięcie - 400 V, trójfazowy Zabezpieczenie - IP68 Wymagania dla
przepompowni PL-3 Pompa zanurzeniowa, z wirnikiem jednokanałowym zabudowana
pionowo w formie blokowej na stopie sprzęgającej GR 80 z poziomym wyjściem tłocznym i
wysokim bezpieczeństwem pracy. Charakterystyka pompy: - możliwość regulacji szczeliny
między wirnikiem a korpusem,, - możliwość optymalnego zabezpieczenia przed zużyciem się
wirnika poprzez śruby do regulacji w osi wirnika, - możliwa praca na sucho, posiadająca
uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-węglowe a od strony silnika dwustopniowe
uszczelnienie radialne z komorą olejową z możliwością podłączenia kontroli szczelności, zdjęta izolacja z żył przewodu zasilającego oraz zalane żywicą i zabudowane w złączu
kablowym co zapewnia długoletnią szczelność, - kabel zakończony wtyczką - wbudowane
zabezpieczenie silnika - dodatkowe przyłącze do płukania kolektora tłocznego - możliwość
podłączenia czujnika szczelności komory olejowej, - zaopatrzona w instalację płuczącą
zapobiegającą powstawaniu kożucha tłuszczowego na zwierciadle ścieków, - zaopatrzona w
instalację napowietrzającą i mieszającą ścieki w zbiorniku Wirnik: - jednokanałowy Króciec
tłoczny przyłączeniowy - DN 80 Wolny przelot - DN 70 Wydajność - minimalne wymagania
zgodnie z PW Wysokość podnoszenia - minimalne wymagania zgodnie z PW Obroty - min
2925 obrotów/min Moc silnika - minimalne wymagania zgodnie z PW Rozruch - trójkąt gwiazda Prąd i napięcie - 400 V, trójfazowy Zabezpieczenie - IP68 Wymagania dla
przepompowni PL-6 Charakterystyka pompy: - możliwość optymalnego zabezpieczenia przed
zużyciem się wirnika poprzez śruby do regulacji w osi wirnika, - możliwa praca na sucho,
posiadająca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-węglowe a od strony silnika
dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorą olejową z możliwością podłączenia kontroli
szczelności, - zdjęta izolacja z żył przewodu zasilającego oraz zalane żywicą i zabudowane w
złączu kablowym co zapewnia długoletnią szczelność, - kabel zakończony wtyczką wbudowane zabezpieczenie silnika - dodatkowe przyłącze do płukania kolektora tłocznego możliwość podłączenia czujnika szczelności komory olejowej, - zaopatrzona w instalację
płuczącą zapobiegającą powstawaniu kożucha tłuszczowego na zwierciadle ścieków, zaopatrzona w instalację napowietrzającą i mieszającą ścieki w zbiorniku Wirnik: jednokanałowy Króciec tłoczny przyłączeniowy - DN 80 Wolny przelot - DN 80 Wydajność minimalne wymagania zgodnie z PW Wysokość podnoszenia - minimalne wymagania
zgodnie z PW Obroty - min 1372 obrotów/min Moc silnika - minimalne wymagania zgodnie z
PW Rozruch - trójkąt - gwiazda Prąd i napięcie - 400 V, trójfazowy Zabezpieczenie - IP68
15.Zamawiający wymaga wyposażenia dla każdej przepompowni -armatura zwrotna - 2 x
zawory zwrotne kulowe żeliwne lub mosiężne - kula powleczona gumą, obudowa z żeliwa,
zabezpieczone antykorozyjne o pełnym otwarciu przelotu przy prędkości 0,7 m/s zgodnie z
PN-EN 12050-4 - armatura odcinająca - 2 x zasuwy odcinające nożowe ze stali nierdzewnej
obustronnie szczelne, - przepompownia zaopatrzona w układ mieszania i napowietrzania
ścieków - dodatkowe przyłącze płuczące - przyłącze do instalacji Breeze -instalacja
wyposażona w układ odwadniający rurociągi tłoczne w przepompowni - w celu
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uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), należy
zastosować połączenia wyrównawcze, Przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu
do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. - należy
przewidzieć możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury w przypadku
konieczności jej wymiany. W ramach realizacji zadania dostarczyć 2 zestawy wyposażenie
serwisu eksploatatora w sprzęt bhp (zgodnie z przepisami): Opis - zestawu pojedynczego: żurawik przenośny (typu trójnóg) o nośności min 500kg z wyciągarką do pomp oraz z
wyposażeniem BHP: z wyciągarką minimum 180 kg , urządzeniem samohamownym do
opuszczania pracownika serwisu. - szelkowe pasy bezpieczeństwa z linkami BHP kompletna odzież ochronna rozmiarze XXL (wodoodporna i chemoodporna), - maska i aparat
tlenowy ratowniczy, - przenośny wentylator do przewietrzania kanalizacji ( 1 szt. wentylator z
systemem do włazów długość przewodów 7,6m , drugi komplet wentylator z lutnią 7,6m ) przenośny detektor stężenia gazów - 2 lampy gazoszczelne i wodoodporne - apteczka
pierwszej pomocy wyposażenie standardowe.
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