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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 466714-2013 z dnia 2013-11-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

1) Przedsięwzięcie pn.: Budowa oczyszczalni ścieków Qśrd=275 m3/d w miejscowości Brzeźnio na 

działkach nr 209 i 210 Gmina Brzeźnio, Powiat Sieradzki jako etap II zadania inwestycyjnego pn.: 

Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa... 

Termin składania ofert: 2013-12-02  

 

Numer ogłoszenia: 480718 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 466714 - 2013 data 15.11.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 8203026, 043 

8203024, fax. 043 8203671. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: Wykonawca w przypadku uszkodzenia maszyny, urządzenia  

i aparatury w okresie gwarancji zapewni urządzenia zastępcze.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca w przypadku uszkodzenia maszyny, 

urządzenia i aparatury w okresie gwarancji niezwłocznie usunie zaistniałe uszkodzenia, 

chyba że nie będzie to możliwe, zapewni wtedy urządzenia zastępcze.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: i wartości min. 3,5 mln zł. 

 W ogłoszeniu powinno być: i wartości min. 3,5 mln zł brutto. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5). 

 W ogłoszeniu jest: - Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę nie mniejszą niż 3,5 mln zł.. 

 W ogłoszeniu powinno być: - Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3,5 mln zł. W przypadku, gdy 

Wykonawca wykazuje polisę w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający 

dokona przeliczenia wartości w innej walucie na złote polskie na podstawie średniego 

kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego 

Banku Polskiego na przeddzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.3.2). 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=466714&rok=2013-11-15
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 W ogłoszeniu jest: - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy  

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert.. 

 W ogłoszeniu powinno być: - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 02.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnio, ul. 

Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, sekretariat pokój nr 17.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnio, ul. 

Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, sekretariat pokój nr 17.. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Koniecznym jest wyposażenie w sprzęt  

i urządzenia niezbędne do prawidłowego użytkowania i uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. Zgodnie z przepisami prawa sprzęt b.h.p. i p.poż. są niezbędne do oddania 

do użytkowania, powyższe zapewnia Wykonawca na swój koszt. Na terenie oczyszczalni 

ścieków musi być umieszczony sprzęt ratunkowy oraz ochronny co najmniej  

w następującym składzie: 1. koło ratunkowe z linką (rzutką); 2 szt. 2. pas szelkowy  

z linką; 2 szt. 3. hełmy ochronne; 4 szt. 4. lampy na baterie w technologii 

przeciwwybuchowej; 2 szt. 5. drabina strażacka aluminiowa dł. co najmniej 7,5 m; 1 szt. 

6. okulary przeciwodpryskowe; 2 szt. 7. wykrywacz gazów; 1 szt. 8. lampa benzynowa 

wskaźnikowa kanałowa; 2 szt. Na terenie oczyszczalni ścieków musi być umieszczony 

sprzęt P.POŻ. co najmniej w następującym składzie: 1. węże ppoż. 52; 2*20mb  

2. redukcja ppoż. 75/52; 2szt. 3. prądownica 52; 2szt. 4. klucz do zasuw; 2szt. 5. znaki 

ochrony ppoż. 1kpl. 6. gaśnice proszkowe 6kg - 4 szt Powyższe pozycje należy 

uwzględnić wyceniając przedmiot zamówienia.. 

 
Wójt Gminy 

/-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 


