
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelechlinek

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647836

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Żelechlinek

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-226

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 44 712 27 12

1.4.8.) Numer faksu: 44 712 27 70

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zelechlinek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zelechlinek.eu/

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: 2022/BZP 00064162/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-22 09:44

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00058527/01

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: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II”. 
W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:
1) zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:
a) wykonanie chodników do nowobudowanych obiektów,
b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
c) uformowanie skarpy wokół nowego reaktora biologicznego,
d) wykonanie trawników oraz ogrodzenia,
2) wykonanie instalacji wyciągowej z biofiltrem,
3) reaktor biologiczny składający się z dwóch równoległych komór,
4) osadnik wtórny,
5) wiata na odwodniony osad,
6) wykonanie instalacji elektrycznej (w tym m.in. wykonanie rozdzielnicy zasilającej nowe obiekty, wykonanie oświetlenia
zewnętrznego),
7) budowa bloku technologicznego wraz z urządzeniami do oczyszczania ścieków, w tym m.in.:
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a) wyposażenie oczyszczalni związane z obsługą technologii oczyszczalni (w tym w szczególności: ciągnik rolniczy z
ładowaczem czołowym, rozrzutnik osadów ściekowych),
b) instalacja urządzeń technologicznych w reaktorach biologicznych,
c) instalacja wyposażenia osadnika wtórnego nowego,
d) wykonanie pompowni osadu recyrkulowanego,
e) instalacja odwadniania osadu nadmiernego,
f) montaż instalacji pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych i osadu recyrkulowanego,
g) montaż rurociągów technologicznych,
8) automatyka i sterowanie (w tym m.in. instalacja szafy sterowania pracą oczyszczalni, uruchomienie systemu sterowania
pracą oczyszczalni).
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w:
1) przedmiarach robót - stanowiących załącznik do SWZ ,
2) dokumentacjach technicznych - stanowiących załącznik do SWZ.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II”. 
W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:
1) zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:
a) wykonanie chodników do nowobudowanych obiektów,
b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
c) uformowanie skarpy wokół nowego reaktora biologicznego,
d) wykonanie trawników oraz ogrodzenia,
2) wykonanie instalacji wyciągowej z biofiltrem,
3) reaktor biologiczny składający się z dwóch równoległych komór,
4) osadnik wtórny,
5) wiata na odwodniony osad,
6) wykonanie instalacji elektrycznej (w tym m.in. wykonanie rozdzielnicy zasilającej nowe obiekty, wykonanie oświetlenia
zewnętrznego),
7) budowa bloku technologicznego wraz z urządzeniami do oczyszczania ścieków, w tym m.in.:
a) wyposażenie oczyszczalni związane z obsługą technologii oczyszczalni (w tym w szczególności: ciągnik rolniczy z
ładowaczem czołowym, rozrzutnik osadów ściekowych),
b) instalacja urządzeń technologicznych w reaktorach biologicznych,
c) instalacja wyposażenia osadnika wtórnego nowego,
d) wykonanie pompowni osadu recyrkulowanego,
e) montaż instalacji pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych i osadu recyrkulowanego,
f) montaż rurociągów technologicznych,
8) automatyka i sterowanie (w tym m.in. instalacja szafy sterowania pracą oczyszczalni, uruchomienie systemu sterowania
pracą oczyszczalni).
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w:
1) przedmiarach robót - stanowiących załącznik do SWZ ,
2) dokumentacjach technicznych - stanowiących załącznik do SWZ.
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