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Przedmiot zamówienia:
CPV:45220000, 45100000, 45110000, 45200000, 45230000, 45260000, 45300000,
45310000, 45320000, 45330000, 45340000, 45350000, 45400000, 45410000, 45420000,
45430000, 45440000, 45450000, 45231300, 45111200, 45233000, 77000000
Roboty inżynieryjne i budowlane

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Instalacje mechaniczne

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Tynkowanie

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Pokrywanie podłóg i ścian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

Roboty budowlane - 404249-2018 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:404249-201...

1 z 5 2018-09-15, 10:18



Zamiast: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Planowane przedsięwzięcie obejmie aglomerację Jodłowa w szczególności w zakresie robót
budowlano-montażowych wskazanych w przyjętych na potrzeby postępowania zadaniach A i
B.

Zadanie A

Projekt zakłada wykonanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o
wydajności Qd śr=500 m /d i przepustowości Qd max= 625 m /d, opartej na tzw. reaktorach
porcjowych w układzie SBR z filtracją końcową ścieków oczyszczonych. Ilość obsługiwanych
mieszkańców równoważnych wynosić będzie RLM = 4785 MR. Oczyszczanie mechaniczne
ścieków będzie realizowane w oparciu o instalację urządzeń do mechanicznego oczyszczania
ścieków – sita zintegrowanego z piaskownikiem. Oczyszczalnia ścieków przystosowana
będzie do przyjmowania ścieków i osadów dowożonych taborem asenizacyjnym za
pośrednictwem stacji zlewczej ścieków i osadów dowożonych. Proces oczyszczania
biologicznego będzie realizowany w reaktorach osadu czynnego w technologii SBR z
cyklicznym dopływem i odpływem ścieków, instalacją symultanicznego strącania związków
fosforu oraz filtracją końcową ścieków oczyszczonych biologicznie.

Zadanie B

Zadanie obejmuje budowę ok 16,2 km rurociągów grawitacyjnych i ok. 1,9 km rurociągów
tłocznych. Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC U ze ścianką litą
jednorodną szereg średni „N”-SN 4 kPa o średnicy DN 160=DN 315 mm, oraz szereg ciężki
„S”–SN 8 kPa o średnicy DN160÷ DN 315 mm. Ponadto przewiduje się wykonanie wybranych
odcinków sieci kanalizacyjnej z rur PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17 oraz SDR 11 o
średnicy PE 160÷315. Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu oraz brak możliwości
grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, przewidziano zastosowanie sieciowych
przepompowni ścieków współpracujących z siecią grawitacyjną w ilości 6 kpl. Przewiduje się
wykonanie rurociągów tłocznych z rur PE 100 SDR17 i SDR11. Inwestycja będzie realizowana
w Gminie Jodłowa w msc. Jodłowa.

Celem przejrzystości sposobu rozliczania sieci i przyłączy, Zamawiający podzielił zadanie B
na dwa (2) kontrakty.

Kontrakt I – koszty kwalifikowalne, obejmuje następujące roboty:

— wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok 16,2 km

— wykonanie rurociągów kanalizacji tłocznej o długości ok 1,9km

— dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków w ilości 6 kpl,

— umocnienia brzegów i dna potoku Jodłówka w ilości 11 kpl.

Kontrakt II – koszty niekwalifikowalne, obejmuje następujące roboty:

— wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 1,5 km

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty dla:

a) zadania A:

— „STWiORB z załącznikami”

— Projekt budowlany i wykonawczy

b) zadania B:

— „STWiORB z załącznikami”
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— Projekt budowlany i wykonawczy

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

W okresie gwarancji i rękojmi, który Wykonawca zaoferuje wymagane jest świadczenie
nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych producenta dla zabudowanych pompowni ścieków i
pozostałych objętych przedmiotem zamówienia.

Do realizacji przedmiotu umowy należy wykorzystywać pojazdy o odpowiedniej nośności tak,
aby istniejąca infrastruktura drogowa nie uległa uszkodzeniu. W przypadku zniszczenia
infrastruktury drogowej, po której poruszają się pojazdy budowy należy przywrócić ją do
stanu pierwotnego.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

• wykonanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności Qd
śr=500 m /d i przepustowości Qdmax= 625 m /d

• wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok 16,2 km

• wykonanie rurociągów kanalizacji tłocznej o długości ok 1,9 km

• dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków w ilości 6 kpl.

• umocnienia brzegów i dna potoku Jodłówka w ilości 11 kpl.

• wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 1,5 km

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

28.9.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

28.9.2018 (10:15)

Powinno być: 
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Planowane przedsięwzięcie obejmie aglomerację Jodłowa w szczególności w zakresie robót
budowlano–montażowych wskazanych w przyjętych na potrzeby postępowania zadaniach A i
B.

Zadanie A

Projekt zakłada wykonanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o
wydajności Qdśr = 500 m /d i przepustowości Qdmax = 625 m /d, opartej na tzw.
reaktorach porcjowych w układzie SBR z filtracją końcową ścieków oczyszczonych. Ilość
obsługiwanych mieszkańców równoważnych wynosić będzie RLM = 4785 MR. Oczyszczanie
mechaniczne ścieków będzie realizowane w oparciu o instalację urządzeń do mechanicznego
oczyszczania ścieków – sita zintegrowanego z piaskownikiem. Oczyszczalnia ścieków
przystosowana będzie do przyjmowania ścieków i osadów dowożonych taborem
asenizacyjnym za pośrednictwem stacji zlewczej ścieków i osadów dowożonych. Proces
oczyszczania biologicznego będzie realizowany w reaktorach osadu czynnego w technologii
SBR z cyklicznym dopływem i odpływem ścieków, instalacją symultanicznego strącania
związków fosforu oraz filtracją końcową ścieków oczyszczonych biologicznie.

Zadanie B

Zadanie obejmuje budowę ok 13,7 km rurociągów grawitacyjnych i ok. 2 km rurociągów
tłocznych.

Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC U ze ścianką litą
jednorodną szereg średni „N”-SN 4 kPa o średnicy DN160÷DN315 mm, oraz szereg ciężki

3 3

3 3

Roboty budowlane - 404249-2018 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:404249-201...

3 z 5 2018-09-15, 10:18



„S”–SN 8 kPa o średnicy DN160÷ DN315 mm. Ponadto przewiduje się wykonanie wybranych
odcinków sieci kanalizacyjnej z rur PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17 oraz SDR 11 o
średnicy PE 160÷315. Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu oraz brak możliwości
grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, przewidziano zastosowanie sieciowych
przepompowni ścieków współpracujących z siecią grawitacyjną w ilości 6 kpl. Przewiduje się
wykonanie rurociągów tłocznych z rur PE 100 SDR17 i SDR11.

Inwestycja będzie realizowana w Gminie Jodłowa w msc. Jodłowa.

Celem przejrzystości sposobu rozliczania sieci i przyłączy, Zamawiający podzielił zadanie B
na dwa (2) kontrakty.

Kontrakt I – koszty kwalifikowalne, obejmuje następujące roboty:

— wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok 13,7 km

— wykonanie rurociągów kanalizacji tłocznej o długości ok 2 km

— dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków w ilości 6 kpl,

— umocnienia brzegów i dna potoku Jodłówka w ilości 11 kpl.

Kontrakt II – koszty niekwalifikowalne - środki własne, obejmuje następujące roboty:

— wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 1,5 km

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty dla:

a) zadania A:

— STWiORB z załącznikami

— Projekt budowlany i wykonawczy

b) zadania B:

— STWiORB z załącznikami

— Projekt budowlany i wykonawczy

3.3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.3.1 W okresie gwarancji i rękojmi, który Wykonawca zaoferuje wymagane jest świadczenie
nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych producenta dla zabudowanych pompowni ścieków i
pozostałych objętych przedmiotem zamówienia.

3.3.2 Do realizacji przedmiotu umowy należy wykorzystywać pojazdy o odpowiedniej
nośności tak, aby istniejąca infrastruktura drogowa nie uległa uszkodzeniu. W przypadku
zniszczenia infrastruktury drogowej, po której poruszają się pojazdy budowy należy
przywrócić ją do stanu pierwotnego.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

— wykonanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności
Qdśr = 500 m /d i przepustowości Qdmax = 625 m /d

wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok 13,7 km

— wykonanie rurociągów kanalizacji tłocznej o długości ok 2 km

— dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków w ilości 6 kpl,

— umocnienia brzegów i dna potoku Jodłówka w ilości 11 kpl,

— wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 1,5 km

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3 3
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5.10.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

5.10.2018 (10:15)
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