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Ogłoszenie o zmianie SIWZ na zadanie pn.„Budowa wraz z przebudową obiektów
i zagospodarowanie plaży w Gołanicach – porządkowanie terenu”
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) w związku z rozbieżnością pomiędzy projektem budowlanym i przedmiarem
robót, Gmina Święciechowa informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczącą ww. przedsięwzięcia. Zmianie ulega :
1. Przedmiar robót – Załącznik nr 9 do SIWZ.
a) Pozycja nr 8 przedmiaru robót (Załącznik nr 9 do SIWZ):
8 KNR 2-02 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach
d.1 0902-01 płaskich i powierzchniach poziomych (balkony
i loggie) wykonane ręcznie
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otrzymuje nowe brzmienie:
8 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
d.1 0931-01 mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu – nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej
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b) dodano pozycję nr 9 przedmiaru robót (Załącznik nr 9 do SIWZ) o brzmieniu:
9 KNR 023 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
d.1 0931-02 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu – ściany płaskie i
powierzchnie poziome
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Pozostałe pozycje przedmiaru robót pozostają bez zmian (poprzednia numeracja od 9 do 34,
nowa numeracja od 10 do 35).
2. Rozdział 3 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 1 SIWZ, który otrzymuje nowe
brzmienie:
„1. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie plaży w Gołanicach – porządkowanie
terenu.
Zadanie swym zakresem obejmuje następujące roboty:
1) W zakresie hangaru na sprzęt wodny (budynek modernizowany C XVIII – Załącznik nr 11
do SIWZ - opis techniczny od strony 13 do 16, bez instalacji elektrycznych) :
a) Rozbiórka pokrycia dachowego wraz z utylizacją azbestu,
b) Wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na łatach drewnianych wraz z
obróbkami, rynnami i rurami spustowymi,
c) Wymiana luksferów na okna uchylne z PCV,
d) Tynki zewnętrzne,
e) Licowanie ścian elewacyjnych płytkami klinkierowymi,
f) Wykonanie wrót stalowych dwuskrzydłowych,
g) Roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne,
h) Wykonanie i montaż pergoli na rośliny pnące.
2) w zakresie dróg i chodników (Załącznik nr 11 do SIWZ - opis techniczny strona 17):
a) droga:
- podbudowa z betonu B-7,5 gr. 15 cm
- podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce bazaltowej gr. 3 cm
- krawężnik betonowy 15*30 cm na ławie betonowej B-15 w ilości 0,08 m3/1m
b) chodnik:
- podbudowa betonowa B-7,5 gr. 15 cm,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce bazaltowej gr. 3 cm
- obrzeże betonowe 8*30 cm na ławie betonowej B-15 w ilości 0,05 m3/1m
3) Roboty rozbiórkowe:
a) demontaż wraz z utylizacją masztu stalowego i fundamentu.
Niżej wymienione prace objęte Załącznikiem nr 9 do SIWZ (przedmiar robót) w części
dotyczącej następujących pozycji przedmiaru robót:
- Hangar na sprzęt wodny, tj. pozycje od 1 do 18,
- roboty rozbiórkowe, tj. pozycja 35,
należy wycenić, a następnie rozliczyć ryczałtowo.”
3. Rozdział 12 “Opis sposobu obliczania ceny” pkt 2 SIWZ, który otrzymuje nowe
brzmienie:
„2. Cenę brutto oferty ustala się na podstawie kosztorysu ofertowego, z zastrzeżeniem, że niżej
wymienione prace objęte Załącznikiem nr 9 do SIWZ (przedmiar robót) w części dotyczącej
następujących pozycji przedmiaru robót:
- Hangar na sprzęt wodny, tj. pozycje od 1 do 18,
- roboty rozbiórkowe, tj. pozycja 35,
należy wycenić, a następnie rozliczyć ryczałtowo.”

4. § 4 ust. 3 wzoru umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 w części dotyczącej następujących pozycji
kosztorysu ofertowego:
- Hangar na sprzęt wodny, tj. pozycje od 1 do 18,
- roboty rozbiórkowe, tj. pozycja 35
ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego (nie ulega zmianie w zależności od rozmiaru lub
wysokości koszów tych robót), w pozostałym zakresie jest wynagrodzeniem kosztorysowym,
co oznacza, że zapłata wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych podanych przez
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty oraz ilości rzeczywiście
wykonanych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego. Przy czym wykonanie robót
w zakresie ilościowym większym niż to wynika z kosztorysu ofertowego dopuszczone jest
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego (aneks do umowy w formie pisemnej).
Jeżeli w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy z dokumentacji
powykonawczej (kosztorysu powykonawczego) wynikać będzie, że ilościowo zakres prac
wykonanych jest większy (niż w przedmiarze robót) i powoduje, że należne wynagrodzenie
nie przekroczy o 5 % wysokości wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 (w zakresie robót
objętych wynagrodzeniem kosztorysowym) do dokonania zapłaty wynagrodzenia w wyższej
wysokości wystarczy kosztorys powykonawczy i nie jest wymagany aneks na zwiększenie
ilościowe zakresu prac.”
W związku z powyższymi zmianami na stronie internetowej Gminy Święciechowa,
w zakładce dotyczącej przetargu, zostały umieszczone zaktualizowane, obowiązujące
dokumenty: „SIWZ”, „Załącznik nr 7 do SIWZ” oraz „Załącznik nr 9 do SIWZ”.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
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