
Ogłoszenie nr 500221622-N-2018 z dnia 14-09-2018 r. 
 

Opatówek: Projekt: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek 
oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, 

Tłokinia Nowa, Opatówek" Zadanie 2: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków 
dla Gminy Opatówek" 

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Należy wskazać projekt/program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014. Oś: 4 Środowisko. 
Działanie: 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa. Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa. 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 547528-N-2017 
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 
tak 
Numer ogłoszenia: 500004693-N-2017, 500005828-N-2017, 500008206-N-2017 
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 
tak 
Numer ogłoszenia: 500031021-N-2017 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, Krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac Wolności 
14, 62860 Opatówek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454, e-mail 
przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017. 
Adres strony internetowej (url): www.opatowek.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Projekt: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek" 
Zadanie 2: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek" 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
Zp.In.271.7.2017 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane 
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 
zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Roboty będą realizowane w ramach projektu pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni 
ścieków dla gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia 
Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa Opatówek". Zadanie realizowane jest z udziałem Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, 
Poddziałania 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa. Wysokość dofinansowania do 85 % kosztów kwalifikowalnych. 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane 
45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.00.00-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 45.20.00.00-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w 
zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.21.52-2 - Roboty budowlane w 
zakresie przepompowni 45.25.21.27-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 45.25.22.00-0 - 
Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne Przedmiotem zamówienia są 
roboty budowlane w zakresie budowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek, 
biologiczno mechanicznej o docelowej przepustowości Q=1220 m3/d, z zastosowaniem technologii osadu 
czynnego w układzie przepływowym ciągłym z pionowymi osadnikami wtórnymi wraz z jej rozruchem 
technologicznym. Podstawowe elementy oczyszczalni: 1. Stacja przyjmowania ścieków dowożonych Fek-Pak: 
szybkozłącze do odbioru, wstępne mechaniczne podczyszczenie, pomiar przepływu ścieków i osadów, moduł 
rejestracyjny z wydrukiem danych, 2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych: układ napowietrzania / 
mieszania, porcjowe dozowanie ścieków, 3. Wstępne podczyszczenie ścieków: krata hakowa, 4. Piaskownik 



pionowy: pompa pulpy piaskowej, separator piasku, 5. Komora pompowni: stacja pomp zatapialnych, 6. 
Oczyszczanie mechaniczne ścieków: automatyczne sito skratkowe, separator zawiesiny łatwoopadalnej, 7. 
Oczyszczanie biologiczne ścieków: selektor (pięć komór) - warunki beztlenowe stosowane dla procesu, komora 
denitryfikacji/nitryfikacji, osadniki wtórne pionowe - separacja osadu od ścieków, 8. Pomieszczenie dmuchaw: 
stacja dmuchaw, układ dystrybucji powietrza, 9. Stacja dozowania PIX: zbiornik magazynowy PIX, układ 
dozowania, 10. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego: układ napowietrzania osadu, układ do zagęszczania 
osadu, 11. Stacja mechanicznego odwadniania osadu: zainstalowanie istniejącej prasy śrubowej oraz stacji 
flokulantu: (uwaga - zmiana w stosunku do projektu), 12. Stacja wapnowania osadu: silos wapna, przenośnik 
śrubowy wapna, 13. Sterowanie procesem technologicznym, 14. Wykonanie ogrodzenia, 15. Place manewrowe i 
miejsca postojowe, 16. Zagospodarowanie zielenią, 17. Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, 18. 
Kolektor grawitacyjny odprowadzający ścieki oczyszczone do istniejącego wylotu. W związku z tym, że inwestor 
zakupił już urządzenie do mechanicznego odwadniania osadu, równoważne do urządzenia ujętego w projekcie, 
przedmiotem zamówienia jest jedynie demontaż i montaż istniejącej prasy śrubowej wraz z osprzętem oraz 
demontaż i montaż stacji 
II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
45100000-8, 
45110000-1, 
45200000-9, 
45231300-8, 
45232152-2, 
45252127-4, 
45252200-0, 
45310000-3 
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny 
system zakupów: 
0d 19/09/2017 do 17/07/2018. 
 
SEKCJA III: PROCEDURA 
 
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
 
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 
 
V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
25/06/2018 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
Wykonanie zamówień dodatkowych (art. 144 ust. 1 pkt 2 uPzp i § 7 ust. 4 umowy pierwotnej), robót dodatkowych 
(§ 7 ust. 4 umowy pierwotnej) i zaniechanie wykonania robót (§ 7 ust. 4 umowy pierwotnej). Zakres robót 
szczegółowo został określony w protokołach konieczności nr 1, 2, 3 zamówień dodatkowych w protokołach 
konieczności nr 1, 2, 3 robót dodatkowych i w protokole robót zaniechanych nr 1. Wartość zmiany umowy nie 
przekracza 50 % wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie. Zmiany Wykonawcy robót nie dokonano ze 
względów ekonomicznych, technicznych i na to, że zmiana ta spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Powyższe zmiany były przewidziane w umowie pierwotnej określają one 
zakres zmian i zakres finansowy zmian przy rozliczeniu kosztorysowym robót. Zwiększono wartość umowy o 
157.747,73 zł. netto. Wartość umowy po zmianach wynosi 6.443.075,27 zł. netto. 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
Wykonanie zamówień dodatkowych było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. 
Zamówienie dodatkowe wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i nie były ujęte w 
zestawieniu planowanych prac. (art. 144 ust. 1 pkt 2 uPzp i § 7 ust. 4 umowy pierwotnej). Wykonanie robót 
dodatkowych było niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, zwiększono 
ich ilość w porównaniu z przedmiarem robót. Roboty dodatkowe nie wykraczają poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w SIWZ i nie były przewidziane w zestawieniu planowanych prac będących podstawą 
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego (§ 7 ust. 4 umowy pierwotnej). Roboty zaniechane nie wykraczają poza 
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Roboty zaniechane były objęte cena ofertową ich ilość została 
ograniczona i częściowo zaniechana lub całkowicie ze względu na to, że wykonanie tych robót jest zbędne do 
prawidłowego wykonania tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy (§ 7 ust. 4 umowy pierwotnej). 
 
 
 Burmistrz Gminy Opatówek 
 /-/ Sebastian Wardęcki 


