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Gaworzyce, dnia 05.07.2018 r. 

Nr postępowania ZP.271.29.2018 

Uczestnicy postępowania ZP.271.29.2018 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg 

gminnych na obszarze gminy Gaworzyce z podziałem na dwie części: 

Część nr 1 : „Przebudowa drogi - ulica Szkolna w Gaworzycach w km 0+000 - 0+200 (działka nr 

1011) [intensywne opady deszczu i gradu, czerwiec 2017 r.]” 

Część nr 2: „Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach w km 0+000+0+330 ( dz. nr 

1187,6, 1187/2, 1185/14 część, 1185/24) [intensywne opady deszczu i gradu, sierpień 2017] 

 
 

I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje, że dokonano zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ 

(projekt umowy) w § 1 ust.1.1 a), § 1 ust.1.2 a), § 2 ust.1 pkt 1,§ 4 ust.3 , § 5 ust.3, § 13 ust. 4 pkt 4b. 

W wyniku modyfikacji załącznik nr 1 do SIWZ (projekt umowy) otrzymuje nową treść i jest wiążący dla 

Wykonawców i Zamawiającego. 

 

Zmieniona treść Załącznika nr 1 do SIWZ : 

§ 1 ust.1.1 a): 

„1.1 Część nr 1 pn.: „Przebudowa drogi - ulica Szkolna w Gaworzycach w km 0+000 - 0+200 (działka nr 

1011) [intensywne opady deszczu i gradu, czerwiec 2017]  

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej** wraz z wszelkimi pozwoleniami, uzgodnieniami i decyzjami 

administracyjnymi na przebudową drogi w Gaworzycach na ciąg pieszo-jezdny z betonowej kostki 

brukowej, wraz z odwodnieniem drogi w postaci kanalizacji deszczowej podłączonej do istniejącego 

kolektora, odtworzenie pobocza drogi i zjazdów do działek przyległych (do granicy działki) zgodnie z 

wytycznymi Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

**W ramach zadania Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie prawomocne decyzje 

administracyjne wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1332,1529 z późn. zm.). 

Na etapie prac projektowych Wykonawca na bieżąco będzie konsultował rozwiązania konstrukcyjne oraz 

parametry techniczne z Zamawiającym.” 

§ 1 ust.1.2 a): 

„1.2. Część nr 2 pn.: „Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach w km 0+000+0+330 ( dz. nr 

1187,6, 1187/2, 1185/14 część, 1185/24) [intensywne opady deszczu i gradu, sierpień 2017] 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

a)opracowanie dokumentacji projektowej** wraz z wszelkimi pozwoleniami, uzgodnieniami  

i decyzjami administracyjnymi na przebudowę drogi w Gaworzycach wraz z odwodnieniem drogi w postaci 

rowów przydrożnych,odtworzenie pobocza drogi i zjazdów do działek przyległych (do granicy działki) 

zgodnie z wytycznymi Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

**W ramach zadania Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie prawomocne decyzje 

administracyjne wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1332,1529 z późn. zm.). 

Na etapie prac projektowych Wykonawca na bieżąco będzie konsultował rozwiązania konstrukcyjne oraz 

parametry techniczne z Zamawiającym 



§ 2 ust.1 pkt 1: 

 „1) protokolarne przekazanie terenu budowy – do 14 dni od wykonania zamówienia, o którym mowa w § 1 

ust. 1.1 pkt a, § 1 ust. 1.2 pkt a” 

§ 4 ust.3: 

„3.Przez termin „zakończenia całości robót” należy rozumieć: 

1) wykonanie robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

2) zgłoszenie ich do odbioru, 

3) powiadomienie inspektora o zakończeniu całości robót, 

4) potwierdzenie zakończenia robót przez inspektora nadzoru. 

5) sporządzenie protokołu odbioru bez uwag Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszej 

umowie,” 

§ 5 ust.3: 

„3.Powyższe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i odpowiada zakresowi przedmiotu umowy 

jak §1, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich kosztów związanych  

z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzględnia w szczególności koszty wykonania projektu , 

uzgodnień, uzyskania decyzji pozwolenie na budowę , zakup wszystkich niezbędnych do wykonania umowy 

materiałów oraz koszty związane z realizacją zadania, w tym m. in. koszty wszelkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, ubezpieczenia OC, poboru wody, energii elektrycznej przez Wykonawcę 

na obiekcie podczas realizacji zamówienia, koszty organizacji i likwidacji zaplecza budowy, koszty związane 

z odbiorami wykonanych robót.” 

 

§ 13 ust.4 pkt.4b : 

„b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, z przyczyn nie leżących 

po stronie Wykonawcy” 

 

Niniejsze zmiany treści SIWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę 

treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 

                                         Wójt 

/-/ Jacek Szwagrzyk 


