
        Rewal, 16.04.2007 r. 
         

 
BUS/341/04/01/07     Uczestnicy postępowania o udzielenie  

Zamówienia publicznego 
    

                                              

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Rozbudowę i Modernizację Oczyszczalni Ścieków w 
Pobierowie, gmina Rewal”.  

  

Stosownie do zapisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. nr 164/2006 poz. 1163 z późniejszymi zmianami), niniejszym informuję 

o dokonaniu następujących modyfikacji wersji elektronicznej projektu wykonawczego w 

przedmiotowym postępowaniu: 

 
1. Przepompownia osadu powrotnego: 
1.1.Schody stalowe rys. 25  
– otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszego pisma; 
 
2. Piaskownik: 
2.1.Kanał wlotowy piaskownika zbrojenie rys. 19 
2.2. Piaskownik gabaryty rys.3 
- otrzymują nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszego pisma; 
 
3. Osadniki końcowe: 
3.1.Osadnik 8.1 – gabaryty rys. 2 ,  
3.2.Zbrojenie dna i ścian rys. 3  
3.3.Zbrojenie leja rys. 4 
 - otrzymują nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszego pisma; 
 
4. Reaktory biologiczne 6.1., 6.2:  
4.1.Element E1 rys. 8;  
4.2.Reaktor 6.1 gabaryty rys. 2;  
4.3.Rzut krat pomostowych i belek 6.1, 6.2;  
4.4.Wzmocnienie ścian zewnętrznych rys. 3;  
4.5.Zbrojenie ścian Sc4, Sc5 rys. 7;  
4.6.Zbrojenie ścian Sc1 rys. 4;  
4.7.Zbrojenie ścian Sc2 rys. 5;  
4.8.Zbrojenie ścian Sc3 rys 6.  
- otrzymują nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszego pisma; 
 
5. Komora rozdziału: 
5.1.Schody stalowe rys. 19 
- otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszego pisma; 
 
6. Reaktor biologiczny 6.3: 
6.1.Zbrojenie dna rys. 3 
6.2.Zbrojenie ścian Sc1, Sc2 rys. 5 
6.3.Zbrojenie ścian Sc3, Sc4 rys. 6 
6.4.Zbrojenie ścian zewnętrznych rys. 4 



6.5.Zbrojenie ścian Sc5, rys. 7 
- otrzymują nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszego pisma; 
 
7. Dodaje się opisy reaktorów biologicznych: 
7.1. Reaktor biologiczny 6.3. 
7.2. Reaktor biologiczny 6.1, 6.2. 
- o treści jak w załączniku do niniejszego pisma; 

 
 
Zmodyfikowana treść wersji elektronicznej projektu wykonawczego jest wiążąca dla 

wszystkich uczestników postępowania.  
Pozostałe postanowienia specyfikacji i projektu wykonawczego pozostają bez zmian. 

 

 

Za Zamawiającego 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

 

Tomasz Bartkowski 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


