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Ogłoszenie nr 500026705-N-2017 z dnia 11-09-2017 r.  
Strzeleczki: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:   
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 583747  
Data: 08.09.2017  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Strzeleczki, Krajowy numer identyfikacyjny 53838900000, ul. ul. Rynek  4, 47-364   
Strzeleczki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4076660, e-mail zp@strzeleczki.pl, faks 77 
4076661.  
Adres strony internetowej (url): www.strzeleczki.pl  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  
www.bip.strzeleczki.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Zakres projektowanej sieci obejmuje wykonanie Kanalizacja sanitarna z 

rur PVC, SN min8; ∅ 200 mm L= 2628,5 m Kanalizacja sanitarna z rur PVC, SNmin8; ∅ 160 

mm L=262,5 m Kanalizacja sanitarna z rur z kamionki przeciskowej Dn 0,2 m L=76,5 m 

(plus 75,5 m w drodze wojewódzkiej i na terenie kolejowym) Studzienki rewizyjne ∅ 1000 

mm szt.-100 Studzienki rewizyjne ∅ 425 mm szt.-12 Studzienki rewizyjne ∅ 600 mm szt.- 8 
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Studzienki rewizyjne ∅ 1000 mm – rozprężne szt.- 4 Studnia pomiarowa ∅ 1500 mm szt.- 2 

Biofiltry podwłazowe w studniach betonowych szt.- 15 Kanalizacja tłoczna z rur PE100-RC; 

∅ 90x5,4 mm L= 899,0 m Rura ochronna z PE100-RC ∅ 225 mm L=10,0 m /1 szt 

Przepompownia sieciowa ścieków sanitarnych P- M szt.-1 Kanalizacja ciśnieniowa na terenie 

miejscowości z rur PE100-RC; ∅ 50x3,0 mm L= 454,5 m z rur PE100-RC; ∅ 40x2,4 mm L= 

229,5 m Przepompownia przydomowa szt.-10 Kanalizacja ciśnieniowa dla terenu Stadniny 

Koni w Mosznej z rur PE100-RC; ∅ 50x3,0 mm L= 416,0 m z rur PE100-RC; ∅ 40x2,4 mm 

L= 212,5 m Przepompownia przydomowa szt. - 10 Sieć wodociągowa (usunięcie kolizji) ∅ 

32÷110 mm L= 250,0 m  

W ogłoszeniu powinno być: Zakres projektowanej sieci obejmuje wykonanie: sieć 

grawitacyjna PVC śr. 200 mm – 2652,00 m sieć grawitacyjna kamionka śr. 200 mm – 152,00 

m rurociąg tłoczny PVC śr. 90 mm – 899,00 m rurociąg tłoczny PVC śr. 50 mm – 515,50 m 

przykanalik tłoczny PVC śr. 40 mm – 229,50 m przykanalik grawitacyjny PVC śr. 160 mm – 
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257,70 m 10 przepompowni przydomowych 1 przepompownia sieciowa Studzienki rewizyjne 

betonowe fi 1000 – 100 szt. Studzienki rozprężne fi 1000 – 4 szt. Studzienki z tworzyw 

sztucznych fi 600 – 8 szt. Studzienki rewizyjne fi 425 – 21 szt. Studnie pomiarowe fi 1500 – 2 

szt. Biofiltry podwłazowe w studniach betonowych - 4 szt. Sieć wodociagowa (usunięcie 

kolizji) fi 32-110 mm – 250.0 mb 


