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ogłoszenie dodatkowych
informacji,informacjeo
niekompletnejprocedurzelub
sprostowanie
Se kcja l : l nstytucja zam awiająca/podmiot zamawiający
1.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
oficja|nanazwa: Miasto PiotrkówTrybuna|ski

Krajowynumeridentyfikacyjny:(jeżelijest
z nany)SP 2.271.8.8.2013

Adres pocztowy:Pasaz Karola Rudowskiego10
Miejscowość:
PiotrkóWTrybuna|skiKod pocztowy:97-300
Państwo: Po|ska(PL)
Punktkontaktowy:UrządMiastaPiotrkowa
Te|.:+4B447327796
Trybuna|skiego
u|.Pasaz Rudowskiego10, PiotrkóW
Tryb.
osoba do kontaktów:Ha|inaBiniek
E-mail:h.biniek@piotrkow.pl

Faks: +48 447327798

Adresy internetowe: (eżeli dotyczy)
ogó|ny adres instytucjizamawiającej/
podmiotuzamawiającego:(URL) www.piotrkow.p|
Adres profifunabywcy:(URL)
Dostępe|ektroniczny
do informacji:(URL)
E|ektroniczne
składanieoferti wnioskówo dopuszczeniedo udziału:(|JRL)
|.2)Rodzaj zamawiającego:
O |nstytucjazamawiająca

o podmiotzamawiający
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Sekcja ll: Przedmiot zamówienia
l!.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
RENoWACJĘ KANAŁU TRANZYToWEGo Sc|EKoW }CZYsZCzoNYcH _ KANAŁU oTWARTEGo W
RAMACH PRoJEKTU PN. ,'MoDERN|ZACJAI RoZBUDoWA oCZYSZCZALNIŚctrxow W P|oTRKoWlE
TRYBUNALSK|M",
sTANoW|ĄcEGo CZĘSC PRoGRAMU oPERACYJNEGo,,lNFRASTRUKTURAI
ŚnooowtsKo' WSPoLNoToWEJ PoMocY STRUKTURALNEJW RAMAcH FUNDUSZUSPoJNoŚC|
POtS.01.01.00-00-003/07
l!.1.2)Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podanow pienuotnymogłoszeniu)
Przedmiotern
zamówieniaiest:
Zakresrobótobjętychumowąstanowizaprojektowanie
ir4ykonanierenowac1i
kanałutranzytowego
ścieków
- lianałuotwdrtegowedłLigszacunkowychpomiarówdługośii
oczy.szczonych
6'7km.
oGoLNA CHARAKTERYSTYKA oBIEKTU - KANAŁ oTWARTY
Całkowitadługość
kanałuotwartegowynosi 10'56 km,w tym długość
kanałupoddawanegorenowacjiwynosi
6.7km.
Kanałotwartyma swój początekw miejscuzakończeniarurociągutłocznego
i dzie|isię na dwa
podłuznymi,
pźekrojempoprzecznymi rodza;em
charakterysqlczne
odiińki różniącesię.spadkami
uoezpteczen.
odcinekgórny (3+840- 10+560)ma przekrÓjtrapezowyo szerokości
w dnie 1,0 m i na-chy|eniu
skarp1:1,5.
prefabrykowanymi
paselno szerokosci1,0 m.
w dnie i na skarpachpłytami
ubezpieczony
ze|betowymi
Do|nvodcinek(km0-3+840)o szerokości
w dnie4.0 m i na-chv|eniuskaro1'2
z,ubózpieczeniómpodstawy-skarppodwójnąopaską zkiszek faszynowycńo średnicy25 r 30 cm, a powyzej
uoezp|eczen
TasZVnoWVcn
oarnIną'
Spadekpodluznv.qórnóqo
Naoełnienie
wodami
odcinka.ooddawaneoorenowacii.
waha sie w oranicach2-3o/o,
pościekowymi
przy Iymnap'ełnieniu
i ńoirna|nlmize z|ewńiciekuwynósiokoło0,5 m. Prędlłość"wody
wynosi
ok.L.2 - 1.5 m/sek.
Szczegółowyopis przedmiotuzamówieniastanowiza|ączniknr 1 do S|WZ.
Il.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (cPV)
Słownikqłówny
Główny przedmiot
45000000

Słownik uzu pełniaiący(jeżeli dotyczy)
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Sekcja lV: Procedura
tV.l)Rodzaj procedury (podano w pierwotnymogłoszeniu)
O Otwarta
O Ograniczona
O Ograniczonaprzyspieszona
O Negocjacyjna
O Negocjacyjnaprzyspieszona
O Dialogkonkurencyjny
O Negocjacyjna
z uprzednimogłoszeniem
o Negocjacyjnabez uprzedniegoogłoszenia
O Negocjacyjnaz pub|ikacjąogłoszeniao zamówieniu
o Negocjacyjna
bez pub|ikacji
ogłoszenia
o zamówieniu
o Udzie|enie
zamówieniabez uprzedniejpub|ikacji
o zamówieniuw DziennikuUrzędowymUnii
ogłoszenia
Europejskiej
lV.2)lnformacje ad mi nistracyjne
lV.2.1)Numerreferencyjny: (podanow pieruotnymogłoszeniu)
sP2.271..8.8.2013
tV.2.2)Danereferencyjneogłoszeniaw przypadku ogłoszeń przesłanychdrogą elektroniczną:
Pienruotne
ogłoszenieprzesłaneprzez
O eNotices
O TED eSender
Login: ENOTICES_ANZ
Dane referencyjneogłoszenia: 2013-167038 rok i numerdokumentu
lV.2.3)ogłoszeni
e, któ rego dotyczy ni niejsza pu bli kacja:
Numerogłoszenia
w Dz'U.: 2o13ls 240-416507z dnia: I1l1-2l2o13(dd/mm/nrr)
!V.2.4)Datawysłaniapierwotnego ogłoszenia:
I0lL2l20I3 (dd/mmhrr)
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Sekcja Vl : lnformacje uzupełniające
Vl.1) ogłoszenie dotyczy:
D Proceduryniepełnej
X Sprostowania
! Informacjidodatkowych
Vt.2)|nformacjena temat niepełnejprocedury udzieleniazamówienia:
o Postępowanieo udzie|eniezamówieniazostałoprzerwane
o udzie|eniezamówieniauznanoza nieskuteczne
O Postępowanie
O Zamówienianie udzielono
ponownejpub|ikacji
! Zamówieniemoze być przedmiotem
Vl.3)lnformaciedo poprawienia!ub dodania:

vr.3.1)

o Zmianaorygina|nejinformacjipodanejprzez instytucjęzamawiającą
o eub|ikacjaw witrynieTED niezgodnaz orygina|nąinformacją,przekazanąprzezinstytucjęzamawiającą
O Ona przypadki

vr.3.2)

pierwotnym
o W ogłoszeniu
O W odpowiedniejdokumentacjiprzetargowej
(więcejinformacjiw odpowiedniejdokumentacjiprzetargowej)
O W obu przypadkach
(więcejinformacjiw odpowiedniejdokumentacjiprzetargowej)
Vt.3.3)Tekst, który należypoprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Zamiast:
Miejsće,w którymznajdujesię
7 miesięcy
zmiónianytekst:
il.3)

Powinnobyć:
9 miesięcy

V|.3.4)Daty, które nateżypoprawió W pierwotnym ogłoszeniu
Zamiast:
Miejsće,w.t.tory' znajdująsię
Godzina:09:00
2OlO1,l2O1,4
daty:
zmi'eniane
(dd/mm/rrrr)
1V.3.8)
1V.3.4),
lll.l-.1-),

Powinnobyć:
Godzina:09;00
O7lOZl2O1-4
(dd/mmhrr)

Vl.3.5)Adresy i punkty kontaktowe, które należypoprawić
V|.3.6)Tekst, który na|ezy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Tekstdo dodania:
Miejsóe,W którymna|ezydodaćtekst:
Vt.4)tnne dodatkowe informacie:
dnia07-O2.20t4r'
Godzinai dataotwarciaprzetargu1-0:00
wadirjm:09:00dnia07.o2,201'4r.
óóożińa i datawniesieni'a
ofert09:00dnia 07.o2.2o1'4r.
Godzinai dataskładania
Vl.S) Data wysłanianiniejszego ogłoszenia:
(dd/mm/rrr)- lD:2014-005369
1.4tOLl2O1,4
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