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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 137791 - 2014 data 26.06.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3774036, 
3774009, fax. 041 3774036. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                
z niskoobciążonym osadem czynnym dla miejscowości Kępie, Oleśnica, Wólka 
Oleśnicka, Borzymów, Sufczyce, Brody na terenie gminy Oleśnica wraz z systemem 
odprowadzenia oczyszczonych ścieków do studni wybieralnych. Zakres zamówienia 
obejmuje wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 62 szt.                           
w miejscowościach: - Kępie - 39 szt., - Oleśnica - 2 szt., - Wólka Oleśnicka - 10 szt.,             
- Borzymów - 6 szt., - Sufczyce - 3 szt., - Brody - 2 szt. Oczyszczalnie mają zapewnić 
pełne biologiczne oczyszczenie ścieków z nitryfikacją i denitryfikacją oraz 
biologiczną defosfatacją włącznie. Podstawowymi elementami oczyszczalni są: 
zestaw urządzeń do oczyszczania (osadnik wstępny, komora napowietrzania, osadnik 
wtórny), studnia wybieralna, kanały doprowadzające, kanały odpływowe, zasilanie 
elektryczne oraz rozruch techniczny i technologiczny. Oczyszczalnie ścieków 
wykonane winny być w oparciu o urządzenia działające w komorach, ustawionych 
szeregowo, realizujących następujące po sobie procesy oczyszczania ścieków tj.                   
- osadnik wstępny (podczyszczanie ścieku surowego, fermentacja oraz 
magazynowanie osadów), - komora napowietrzania (komora osadu czynnego - osad 
czynny zapewnia proces oczyszczania), - osadnik wtórny. Oczyszczony ściek 
wyprowadzony z przydomowej oczyszczalni ścieków będzie odprowadzony do studni 
wybieralnej. Zakres prac obejmuje m. in.: 1) wykonanie oczyszczalni ścieków                   
2) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z studnią wybieralną, 3) wykonanie 
przyłącza elektrycznego zasilającego każdą oczyszczalnię. Przedmiot zamówienia 
obejmuje również: a) zapewnienie właściwego zabezpieczenia, ogrodzenia                           
i oznakowania terenu budowy; b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego                      
z wyrównaniem ewentualnych szkód właścicielom posesji, na których wystąpiła 
szkoda z winy Wykonawcy, c) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej 
każdą oczyszczalnię, d) przeprowadzenie rozruchu wybudowanych oczyszczalni 
ścieków, aż do osiągnięcia pełnego efektu oczyszczania ścieków, e) dostarczenie 
dokumentacji techniczno-ruchowej, f) zlecenie stacji sanitarno-epidemiologicznej 
bądź innemu akredytowanemu laboratorium i uzyskanie pozytywnych wyników badań 
ścieków oczyszczonych (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości 
ścieków odprowadzanych do środowiska) z 10% (wskazanych przez Inwestora) 



oczyszczalni, g) przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych użytkowników oczyszczalni 
w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wraz z przekazaniem instrukcji 
użytkowania i książki usług serwisowych, h) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej dla każdej oczyszczalni, i) w ramach gwarancji zapewnić 
obowiązkowy przegląd roczny każdej oczyszczalni z wpisaniem uwag i zaleceń dla 
użytkownika do książki usługi serwisowej, j) pełną odpowiedzialność, którą ponosi 
Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie 
budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami                
w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego - ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. 
zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.                 
z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), oraz inne konieczne prace gwarantujące 
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia stanowi załącznik Nr 10 SIWZ. Zamawiający zapewnia obsługę 
geodezyjną na zadaniu w zakresie wytyczenia w terenie lokalizacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte 
przedmiotowym zamówieniem na okres 60 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. 
Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, realizowanego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków z niskoobciążonym osadem czynnym lub na zasadzie osadu czynnego i złoża 
nieruchomego w technologii SBR dla miejscowości Kępie, Oleśnica, Wólka 
Oleśnicka, Borzymów, Sufczyce, Brody na terenie gminy Oleśnica wraz z systemem 
odprowadzenia oczyszczonych ścieków do studni chłonnych. Zakres zamówienia 
obejmuje wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 62 szt.                          
w miejscowościach: - Kępie - 39 szt., - Oleśnica - 2 szt., - Wólka Oleśnicka - 10 szt.,    
- Borzymów - 6 szt., - Sufczyce - 3 szt., - Brody - 2 szt. Oczyszczalnie mają zapewnić 
pełne biologiczne oczyszczenie ścieków z nitryfikacją i denitryfikacją oraz 
biologiczną defosfatacją włącznie. Podstawowymi elementami oczyszczalni są: 
zestaw urządzeń do oczyszczania (osadnik wstępny, komora napowietrzania, osadnik 
wtórny), studnia chłonna, kanały doprowadzające, kanały odpływowe, zasilanie 
elektryczne oraz rozruch techniczny i technologiczny. Oczyszczalnie ścieków 
wykonane winny być w oparciu o urządzenia działające w komorach realizujących 
następujące po sobie procesy oczyszczania ścieków tj. - osadnik wstępny 
(podczyszczanie ścieku surowego, fermentacja oraz magazynowanie osadów),             
- komora napowietrzania (komora osadu czynnego - osad czynny zapewnia proces 
oczyszczania), - osadnik wtórny. Oczyszczony ściek wyprowadzony z przydomowej 
oczyszczalni ścieków będzie odprowadzony do studni chłonnej. Zakres prac obejmuje 
m. in.: 1) wykonanie oczyszczalni ścieków 2) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 
wraz z studnią chłonną, 3) wykonanie przyłącza elektrycznego zasilającego każdą 
oczyszczalnię. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) zapewnienie właściwego 
zabezpieczenia, ogrodzenia i oznakowania terenu budowy; b) doprowadzenie terenu 
do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód właścicielom posesji, na 
których wystąpiła szkoda z winy Wykonawcy, c) wykonanie pomiarów instalacji 
elektrycznej zasilającej każdą oczyszczalnię, d) przeprowadzenie rozruchu 
wybudowanych oczyszczalni ścieków, aż do osiągnięcia pełnego efektu oczyszczania 
ścieków, e) dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej, f) zlecenie stacji 
sanitarno-epidemiologicznej bądź innemu akredytowanemu laboratorium i uzyskanie 



pozytywnych wyników badań ścieków oczyszczonych (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska) z 10% 
(wskazanych przez Inwestora) oczyszczalni, g) przeprowadzenie szkoleń dla 
przyszłych użytkowników oczyszczalni w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń 
wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania i książki usług serwisowych,                       
h) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla każdej oczyszczalni,               
i) w ramach gwarancji zapewnić obowiązkowy przegląd roczny każdej oczyszczalni            
z wpisaniem uwag i zaleceń dla użytkownika do książki usługi serwisowej, j) pełną 
odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz 
postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 
odpowiedzialności Zamawiającego - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach              
(t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 
oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 10 
SIWZ. Zamawiający zapewnia obsługę geodezyjną na zadaniu w zakresie wytyczenia 
w terenie lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawca udzieli 
gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres 60 
miesięcy od daty ich odbioru końcowego. Zadanie jest dofinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału                       

w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy                       
w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, sekretariat - pokój 14. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 14.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy                       
w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, sekretariat - pokój 14. 

 

 

Wójt Gminy Oleśnica  
 /-/ mgr Leszek Juda  

 


