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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426053-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Stare Babice: Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
2021/S 162-426053

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 139-368805)

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

Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 118-14-62-152
Adres pocztowy: ul. Gen. Kutrzeby 36
Miejscowość: Stare Babice
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-082
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@eko-babice.pl 
Tel.:  +48 227229008
Faks:  +48 227229289
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-babice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część I (przepompownia 
„Miła)
Numer referencyjny: JRP / RB / 3 / 7 / 2021

II.1.2) Główny kod CPV
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa przepompowni ścieków „Miła” wraz z komorą zasuw i komorą 
przepływomierzy, budowa kanału grawitacyjnego PVC Ø400 mm na odcinku od granicy dz. ew. nr 584/2 do 
przepompowni oraz budowa przyłącza wodociągowego PE Dz 90mm zakończonego hydrantem ppoż. na 
terenie przepompowni, a także zagospodarowanie terenu przyległego tj. wykonanie ogrodzenia z 2 bramami 
wjazdowymi, utwardzenie terenu ażurową kostką betonową, montaż agregatu prądotwórczego, nasadzenia tui 
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i obsiew trawą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) 
oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ.

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

18/08/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 139-368805

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

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:
2. Przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje:
a) Dokumentacja projektowa.
a. Projekt budowlany zamienny - TOM II POMPOWNIA ŚCIEKÓW „MIŁA” - Budowa przewodów tłocznych 
Ø250 mm oraz Ø200 mm z kablami światłowodowymi od proj. pompowni ścieków „Miła” oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej Ø400 mm z odcinkami sieci wraz z przebudową istn. przewodu tłocznego Ø90 mm od istn. 
pompowni ścieków w ul. S. Lema.
b. Projekt wykonawczy - przyłącze wodociągowe Dz90 mm zakończone hydrantem nadziemnym ppoż. DN80 
mm na terenie proj. przepompowni ścieków „Miła”.
c. Projekt budowlany- przyłącze kablowe niskiego napięcia 0.4 kV.
d. Projekt budowlany – TOM I projekt zagospodarowania terenu, sieć kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą 
towarzyszącą (...)
Powinno być:
2. Przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje:
a) Dokumentacja projektowa.
a. Projekt budowlany zamienny - TOM II POMPOWNIA ŚCIEKÓW „MIŁA” - Budowa przewodów tłocznych 
Ø250 mm oraz Ø200 mm z kablami światłowodowymi od proj. pompowni ścieków „Miła” oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej Ø400 mm z odcinkami sieci wraz z przebudową istn. przewodu tłocznego Ø90 mm od istn. 
pompowni ścieków w ul. S. Lema.
b. Projekt wykonawczy - przyłącze wodociągowe Dz90 mm zakończone hydrantem nadziemnym ppoż. DN80 
mm na terenie proj. przepompowni ścieków „Miła”.
c. Projekt budowlany- przyłącze kablowe niskiego napięcia 0.4 kV.
d. Projekt budowlany – TOM I projekt zagospodarowania terenu, sieć kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą 
towarzyszącą.
e. Projekt budowlany – TOM III pompownia ścieków „MIŁA” – instalacje elektryczne (...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 12:00
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Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 22/11/2021
Powinno być:
Data: 29/11/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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