
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 37884-2012 z dnia 2012-02-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - OŜarów 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa 337 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: 

Binkowice, Dębno, Gliniany, Grochocice, Jakubowice, Janików, Jankowice, Janopol, Janowice, Janów, Julianów, 

Pisary, Prusy,... 

Termin składania ofert: 2012-02-23  

Numer ogłoszenia: 39052 - 2012; data zamieszczenia:  09.02.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  37884 - 2012 data 08.02.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Urząd Miasta i Gminy w OŜarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8610700 

do 702, fax. 015 8611136. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3.  

W ogłoszeniu jest:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

niniejszego zamówienia jest budowa 337 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: 

Binkowice, Dębno, Gliniany, Grochocice, Jakubowice, Janików, Jankowice, Janopol, Janowice, Janów, 

Julianów, Pisary, Prusy, Przybysławice, Sobótka, Sobów, Suchodółka, Śródborze, Tominy, Wólka 

Chrapanowska, Wyszmontów, Zawada w tym: - budowę 311 szt. biologiczno-mechanicznych SBR 

oczyszczalni ścieków typu A - dla ilości mieszkańców 4 RLM - budowę 26 szt. biologiczno-

mechanicznych SBR oczyszczalni ścieków typu B - dla ilości mieszkańców 6 RLM - podłączenie 

oczyszczalni do istniejących budynków/przyłączy kanalizacyjnych zgodnie ze zgłoszeniami, - obsługę 

geodezyjną inwestycji, oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla wykonanych 

robót, -protokolarne przekazanie wykonanych urządzeń właścicielom lub władającym nieruchomościami 

objętymi inwestycją, - badanie jakości oczyszczonych ścieków we wszystkich zamontowanych 

oczyszczalniach, wykonane przez laboratorium posiadające akredytację. Zamawiający przewiduje 

wykonanie 337 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast jeŜeli w trakcie realizacji zadania 

zmniejszy się ilość przydomowych oczyszczalni wówczas wynagrodzenie umowne dla Wykonawcy 

zostanie proporcjonalnie pomniejszone..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa 337 przydomowych oczyszczalni ścieków w 

miejscowościach: Binkowice, Dębno, Gliniany, Grochocice, Jakubowice, Janików, Jankowice, Janopol, 

Janowice, Janów, Julianów, Pisary, Prusy, Przybysławice, Sobótka, Sobów, Suchodółka, Śródborze, 

Tominy, Wólka Chrapanowska, Wyszmontów, Zawada w tym: - budowę 300 szt. biologiczno-

mechanicznych SBR oczyszczalni ścieków typu A - dla ilości mieszkańców 4 RLM - budowę 37 szt. 

biologiczno-mechanicznych SBR oczyszczalni ścieków typu B - dla ilości mieszkańców 6 RLM - 

podłączenie oczyszczalni do istniejących budynków/przyłączy kanalizacyjnych zgodnie ze zgłoszeniami, 

- obsługę geodezyjną inwestycji, oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla 

wykonanych robót, -protokolarne przekazanie wykonanych urządzeń właścicielom lub władającym 

nieruchomościami objętymi inwestycją, - badanie jakości oczyszczonych ścieków we wszystkich 

zamontowanych oczyszczalniach, wykonane przez laboratorium posiadające akredytację. Zamawiający 

przewiduje wykonanie 337 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast jeŜeli w trakcie 

realizacji zadania zmniejszy się ilość przydomowych oczyszczalni wówczas wynagrodzenie umowne dla 

Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone..  
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