Ogłoszenie nr 2021/BZP 00062342/01 z dnia 2021-05-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich
rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Żelazna 59a
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 00-848
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rzeszow@wody.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00062342/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-24 10:45

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00051806/01
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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bez wykopowej renowacji 2 szt. rurociągów tłocznych
o długości 92mb każdy w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej
nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową utwardzaną promieniami UV, parą lub wodą.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera „Dokumentacja
techniczna” składająca się z: opisu technicznego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, mapy poglądowej - stanowiąca zał. nr 1 do SWZ oraz „Wzór umowy”stanowiący zał. nr 3 do SWZ
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bez wykopowej renowacji 2 szt. rurociągów tłocznych
o długości 92mb każdy w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej
nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową, utwardzaną promieniami
UV, parą lub wodą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera „Dokumentacja
techniczna” składająca się z: opisu technicznego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, mapy poglądowej - stanowiąca zał. nr 1 do SWZ oraz „Wzór umowy”stanowiący zał. nr 3 do SWZ
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