
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap I Budowa przydomowych

oczyszczalni ścieków w Zalesiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 420

1.4.2.) Miejscowość: Kamienica

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 183323004, 183323025

1.4.8.) Numer faksu: 183323051

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015209/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-09 14:43

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00011346/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania Regulacja gospodarki wodno
– ściekowej w Gminie Kamienica, etap I Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w
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Zalesiu. Zamówienie obejmuje wykonanie 78 sztuk przydomowych czyszczalni ścieków w
miejscowości Zalesie, Gmina Kamienica.W ramach przedmiotowego zamówienia należy
wykonać:- oczyszczalnie biologiczne o przepustowości do 0,9 m3/d, wraz z montażem studni
chłonnych, - podłączenie rurą PCV 160 do budynków, - wentylację wysoką,- rozruch
technologiczny,- indywidualne szkolenie dla wszystkich użytkowników 78 szt. przydomowych
oczyszczalni ściekóww zakresie sposobu ich użytkowania, potwierdzonych kartami szkoleń
(Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże do zatwierdzenia
Zamawiającemu).Przydomowe oczyszczalnie muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy
PN EN 12566-3+A2:2013 i być oznakowane znakiem CE.Przydomowe oczyszczalnie ścieków
muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności oczyszczania określone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).Wykonawca w
ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnych serwisów
gwarancyjnych przez okres gwarancji wraz z wykonaniem wszystkich prac (napraw,
wymian).Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Regulacja gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Kamienica które jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowa na operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji
zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, STWiORB stanowiąca
załącznik nr 9 do SWZ oraz opisy techniczne stanowiące załącznik nr 10 do SWZ

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania Regulacja gospodarki wodno
– ściekowej w Gminie Kamienica, etap I Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w
Zalesiu. Zamówienie obejmuje wykonanie 78 sztuk przydomowych czyszczalni ścieków w
miejscowości Zalesie, Gmina Kamienica.W ramach przedmiotowego zamówienia należy
wykonać:- oczyszczalnie biologiczne o przepustowości 0,9 m3/d, wraz z montażem studni
chłonnych, - podłączenie rurą PCV 160 do budynków, - wentylację wysoką,- rozruch
technologiczny,- indywidualne szkolenie dla wszystkich użytkowników 78 szt. przydomowych
oczyszczalni ściekóww zakresie sposobu ich użytkowania, potwierdzonych kartami szkoleń
(Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże do zatwierdzenia
Zamawiającemu).Przydomowe oczyszczalnie muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy
PN EN 12566-3+A2:2013 i być oznakowane znakiem CE.Przydomowe oczyszczalnie ścieków
muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności oczyszczania określone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).Wykonawca w
ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnych serwisów
gwarancyjnych przez okres gwarancji wraz z wykonaniem wszystkich prac (napraw,
wymian).Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Regulacja gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Kamienica które jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowa na operacje typu „Gospodarka
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji
zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, STWiORB stanowiąca
załącznik nr 9 do SWZ oraz opisy techniczne stanowiące załącznik nr 10 do SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego: - pełnych raportów z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane
przez Komisję Europejską, według procedur określonych w normie PN EN 12566-3:+A2:2013: -
deklaracji Właściwości Użytkowych,- dokumentacji Techniczno-Ruchowej- dokumentów,
wynikających z przepisów normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w zakresie reakcji na ogień
oraz wydzielania substancji niebezpiecznych?

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-03-15 10:00

Po zmianie: 
2021-03-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-03-15 10:15

Po zmianie: 
2021-03-22 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-04-13

Po zmianie: 
2021-04-20
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