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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Święciechowa, Krajowy numer identyfikacyjny 41105071200000, ul. ul. Ułańska 4,
64115 Święciechowa, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 333 510, e-mail
urzadgminy@swieciechowa.pl, faks 655 299 548.
Adres strony internetowej (url): bip.swieciechowa.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: 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 17, - roboty rozbiórkowe, tj.
pozycja 34, należy wycenić, a następnie rozliczyć ryczałtowo. 2. Szczegółowy zakres robót i
sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (załącznik nr 9 do SIWZ), w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (załącznik nr 10 do SIWZ)
oraz projekcie budowlanym (załącznik nr 11 do SIWZ). Wymienione dokumenty są
załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego bip.swieciechowa.pl.
W ogłoszeniu powinno być: 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. 2. Szczegółowy zakres robót i
sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót(załącznik nr 9 do SIWZ), w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (załącznik nr 10 do SIWZ)
oraz projekcie budowlanym (załącznik nr 11 do SIWZ). Wymienione dokumenty są
załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego bip.swieciechowa.pl.
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 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. 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”.
Święciechowa, dnia 8 lutego 2019 r.
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