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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o.
118-14-62-152
ul. Gen. Kutrzeby 36
Stare Babice
05-082
Polska
Tel.:  +48 227229008
E-mail: biuro@eko-babice.pl 
Faks:  +48 227229289
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-babice.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50 % – Etap
I: wykonanie odwiertu St. 1
Numer referencyjny: JRP / PR / 9 / 9 / 2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworu rozpoznawczo-
eksploatacyjnego St.1 na działce o nr. ew. 72/6 obręb Zalesie, gmina Stare Babice. Szczegółowa lokalizacja
otworu zawarta jest w dokumentacji projektowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/10/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ekobabice
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-128267

mailto:biuro@eko-babice.pl
www.eko-babice.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 180-437599
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/09/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworu rozpoznawczo-
eksploatacyjnego St.1 na działce o nr. ew. 72/6 obręb Zalesie, gmina Stare Babice. Szczegółowa lokalizacja
otworu zawarta jest w dokumentacji projektowej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1) Prace geodezyjne
2) Wiercenie otworu
a) Projektowany otwór rozpoznawczo-eksploatacyjny o głębokości 73 m należy wykonać systemem udarowo-
okrętnym w dwóch kolumnach rur:
a. Ø 508 mm do głębokości 16,5 m;
b. Ø 457 mm do głębokości 73,0 m.
3) Pobieranie prób gruntu i wody do badań laboratoryjnych
4) Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne
5) Filtrowanie otworu
6) Wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego
7) Roboty geologiczne
3. Przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje:
1) Dokumentacja projektowa:
a) Projekt robót geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych z osadów czwartorzędowych w
miejscowości Zalesie, gm. Stare Babice
2) Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.02.2019 r. WOOŚ-II.420.527.2018.PKR.7
3) Zgłoszenie wodnoprawne.
3. Przewiduje się możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp.Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień,
których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot
niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i
została w niej uwzględniona. Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności roboty związane
z wykonaniem otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego lub pogłębieniem istniejącej studni oraz inne
roboty towarzyszące, które staną się niezbędne do wykonania w związku z realizacji przedmiotowego
zamówienia.Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej
umowie –
zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie może ulec zakres, termin wykonania, długość rękojmi za
wady,konieczność wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy),
po po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ
część III – opis przedmiotu zamówienia) oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437599-2019:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworu rozpoznawczo-
eksploatacyjnego St.1 na działce o nr. ew. 72/6 obręb Zalesie, gmina Stare Babice. Szczegółowa lokalizacja
otworu zawarta jest w dokumentacji projektowej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1) Prace geodezyjne
2) Wiercenie otworu
a) Projektowany otwór rozpoznawczo-eksploatacyjny o głębokości 73 m należy wykonać systemem udarowo-
okrętnym w dwóch kolumnach rur:
a. Ø 508 mm do głębokości 16,5 m;
b. Ø 457 mm do głębokości 73,0 m.
b) Dopuszcza się zmianę metody wiercenia z udarowo-okrętnej na obrotową, preferowane z lewym obiegiem
wody
3) Pobieranie prób gruntu i wody do badań laboratoryjnych
4) Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne
5) Filtrowanie otworu
6) Wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego
7) Roboty geologiczne
3. Przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje:
1) Dokumentacja projektowa:
a) Projekt robót geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych z osadów czwartorzędowych w
miejscowości Zalesie, gm. Stare Babice
2) Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.02.2019 r. WOOŚ-II.420.527.2018.PKR.7
3) Zgłoszenie wodnoprawne.
3. Przewiduje się możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp.Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień,
których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot
niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i
została w niej uwzględniona. Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności roboty związane
z wykonaniem otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego lub pogłębieniem istniejącej studni oraz inne
roboty towarzyszące, które staną się niezbędne do wykonania w związku z realizacji przedmiotowego
zamówienia.Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej
umowie –
zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie może ulec zakres, termin wykonania, długość rękojmi za
wady,konieczność wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy),
po po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ
część III – opis przedmiotu zamówienia) oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
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Data: 06/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/12/2019
Powinno być:
Data: 04/01/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 12:10
Powinno być:
Data: 06/11/2019
Czas lokalny: 12:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


