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Polska-Chojnice: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2015/S 201-363441

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., pl. Piastowski 27a, Osoba do kontaktów: Mariusz Lorek, Chojnice 89-600,
POLSKA. Tel.:  +48 523974176. Faks:  +48 523970001. E-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.10.2015, 2015/S 197-356170)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45200000
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
Zamiast:

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Zamówienie obejmuje następujący zakres robót:
1) obiekty przy ul. Igielskiej:
a) przywóz gruntu do zasypania Reaktora nr 1;
b) rozbiórka komory żelbetowej przy obiekcie myjni technologicznej;
c) rozbiórka płyt chodnikowych przy budynku energetycznym;
d) wykonanie dodatkowej izolacji pionowej przeciwwodnej na budynku mikrosita;
e) demontaż, zamurowanie i wytynkowanie otworu po zdemontowanej bramie w budynku energetycznym;
f) wykonanie dodatkowej izolacji pionowej (przeciwwodnej) na budynku myjni technologicznej;
g) pozostawienie ścianek szczelnych;
2) obiekty przy ul. Zielonej:
a) budowa nowej komory odgazowania, likwidacja istniejącej komory, wykonanie komory przepięciowej oraz rurociągu Ø
1 000 mm;
b) wykonanie fundamentów pod filtry węglowe;
c) likwidacja istniejącej komory ścieków dowożonych;
d) uszczelnienie kanałów ściekowych przy zbiorniku retencyjnym;
e) wykonanie uszczelnienia dylatacji obiektów nr 7 i 8;
f) rozbiórka konstrukcji żelbetowych występujących w kolizji z lokalizacją nowoprojektowanych obiektów i sieci
technologicznych;
g) wykonanie barierek systemowych oraz stopni dostępowych na awaryjnym zbiorniku retencyjnym;
h) przebudowa studni drenażowej DN 2500.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 40-065491 z dnia 26.2.2014
z dnia 26.2.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 196-345751 z dnia 11.10.2014
Inne wcześniejsze publikacje

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363441-2015:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356170-2015:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65491-2014:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345751-2014:TEXT:PL:HTML
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Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 177-320257 z dnia 12.9.2015
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 16-024026 z dnia 23.1.2015
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 131-240182 z dnia 10.7.2015
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 158-290213 z dnia 18.8.2015
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 184-333426 z dnia 23.9.2015
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 163-290213 z dnia 25.8.2015
Powinno być:

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Zamówienie obejmuje następujący zakres robót:
1) obiekty przy ul. Igielskiej:
a) przywóz gruntu do zasypania Reaktorów nr 1 i nr 2 oraz obiektów nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 32;
b) wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego budynku Stacji Zrzutu;
c) wykonanie dodatkowej izolacji pionowej przeciwwodnej na obiektów nr 4, 5 i 7;
d) demontaż, zamurowanie i wytynkowanie otworu po zdemontowanej bramie w budynku energetycznym;
e) wykonanie naprawy obrzeży ścian kanału kaskady;
f) wykonanie wzmocnienia belki ramy zgarniacza (kolumna centralna);
g) wypełnienie przerw dylatacyjnych na Reaktorach nr 1 i 2 oraz z Komorze Stabilizacji Tlenowej;
h) pozostawienie ścianek szczelnych na obiektach: Stacja Odwadniania Osadu oraz Myjnia Technologiczna;
2) obiekty przy ul. Zielonej:
a) budowa nowej komory odgazowania, likwidacja istniejącej komory, wykonanie komory przepięciowej oraz odcinka
rurociągu Ø 1 000 mm;
b) wykonanie fundamentów pod filtry węglowe;
c) likwidacja istniejącej komory ścieków dowożonych;
d) uszczelnienie kanałów ściekowych przy zbiorniku retencyjnym;
e) wykonanie uszczelnienia dylatacji obiektów nr 7 i 8;
f) rozbiórka konstrukcji żelbetowych występujących w kolizji z lokalizacją nowoprojektowanych obiektów i sieci
technologicznych;
g) wykonanie barierek systemowych oraz stopni dostępowych na awaryjnym zbiorniku retencyjnym;
h) przebudowa studni drenażowej DN 2500;
i) przywóz gruntu do zasypania obiektów nr 1, 7, 8, 9, 10 oraz sieci technologicznych międzyobiektowych.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 40-065491 z dnia 26.2.2014 z dnia 26.2.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 196-345751 z dnia 11.10.2014
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 16-024026 z dnia 23.1.2015.
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