Czechowice-Dziedzice, dnia 04.02.2020 r.
ZP.271.47.2019
ZP.KW.40.2020

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów
zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy
ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach”.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1)
Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 6 – dokumentacja projektowa, projekt
wykonawczy – tom Konstrukcje.
W pkt 5 – Warunki gruntowe
Było:
W miejscu projektowanej inwestycji występują ZŁOŻONE WARUNKI GRUNTOWE.
Parametry gruntu przyjęto na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej.
Jest:
W miejscu projektowanej inwestycji występują PROSTE WARUNKI GRUNTOWE.
Parametry gruntu przyjęto na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej.
W pkt 6 – Kategoria geotechniczna
Było:
Warunki
geotechniczne
posadowienia
budynku
zaliczono
do
DRUGA
KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ – obejmuje obiekty budowlane w prostych i złożonych warunkach gruntowych,
wymagające ilościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.
Jest:
Warunki geotechniczne posadowienia budynku zaliczono do PIERWSZEJ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ –niewielkie
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarczy jakościowe określenie
właściwości gruntów.
2)
Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 8 – przedmiar robót.
Niniejszym wprowadza się zmiany w przedmiarze:
3
Pozycja 2.3.5 było: 0,432 m
3
Pozycja 2.3.5 jest: 2,304 m
Pozycja 2.3.6 było: 18 m
Pozycja 2.3.6 jest: 42 m
Pozycja 2.3.10 było: 0,413 t
Pozycja 2.3.10 jest: 0,834 t
Pozycja 2.1.6 było: 24 m
Pozycja 2.1.6 jest: 28 m
1

Pozycja 2.2.10 było: 0,808 t
Pozycja 2.2.10 jest: 3.500 kg
Pozycja 2.2.11 było: 21 m
Pozycja 2.2.11 jest: 25,5 m
Niniejszym dodaje się pozycję w przedmiarze:
poz. 5.3 – element - Obrzeża wokół nawierzchni bezpiecznej
5.3.1 KNR 231/401/2 Rowki pod palisady betonowe grunt kategorii III-IV
Wyliczenie ilości robót:
136+165 301,000000
RAZEM: 301,000000 m 301,000
5.3.2 KNR 231/402/3 Ławy pod palisady betonowe zwykła- palisady0,12*0,12*0,8
Wyliczenie ilości robót:
0,12*0,8*136,00 13,056000
RAZEM: 13,056000 m3 13,056
5.3.3 KNR 231/402/3 Ławy pod palisady betonowe zwykła palisady fi 0,11*0,11*0,5
Wyliczenie ilości robót:
0,11*0,50*165 9,075000
RAZEM: 9,075000 m3 9,075
5.3.4 Kalkulacja indywidualna
Palisady betonowe fi 11*50 cm - zakup i osadzenie-kolor szary
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
165/0,11 1 500,000000
RAZEM: 1 500,000000 szt. 1 500,00
5.3.5 Kalkulacja indywidualna
Palisady betonowe fi 12*80 cm - zakup i osadzenie-kolor szary
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
136,00/0,12 1 133,333333
RAZEM: 1 133,333333 szt. 1 133,3
5.3.6 KNNR 1/214/2(1)
Zasypanie wykopów po osadzeniu palisad i rozplantowanie nadmiaru ziemi kategoria gruntu
III-IV m3 9,50
5.3.7 Kalkulacja indywidualna
Załadunek i wywóz ziemi
Wyliczenie ilości robót:
(165*0,2*0,5)+(136,0*0,2*0,80)-9,50 28,760000
RAZEM: 28,760000 m3 28,8

Niniejszym dodaje się pozycję w przedmiarze:
7.7 – element – fontanna
7.7.1. – kalkulacja indywidualna – dostawa i montaż fontanny – fontanna pływająca wg.
projektu – kpl. 1
Niniejszym dodaje się pozycję w przedmiarze:
7.8 Element -Obrzeża betonowe plac południowy
7.8.1 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężnik grunt kategorii III-IV m 40,00
2

7.8.2 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, gr 6 cm ˙ na podsypce cementowo-piaskowej
m 40,00
7.8.3 KNNR 1/214/2(1)
Zasypanie wykopów po osadzeniu krawężników i rozplantowanie nadmiaru ziemi kategoria
gruntu III-IV m3 2,00
7.8.4 Kalkulacja indywidualna
Załadunek i wywóz ziemi
Wyliczenie ilości robót:
(40,0*0,4*0,6)-2 7,600000
RAZEM: 7,600000 m3 7,6
Niniejszym usuwa się pozycję w przedmiarze: 8.2.11
Niniejszym usuwa się pozycję w przedmiarze: 8.6.7
3)
Zamawiający dokonuje sprostowania w AKTUALNYM załączniku nr 9 – projekt umowy
zamieszczonym w dniu 14.01.2020 r. na podstawie Zmiany treści SIWZ III o nr ZP.KW.00015.2020.
Zgodnie z treścią dokonanych zmian w projekcie umowy § 5 pkt 1 ppkt b) powinien brzmieć:
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy - do 15.10.2020 r. wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie

Niniejsza zmiana treści stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla
zadania pod nazwą: „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów
zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej
Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach”.

Otrzymują:
- Strona internetowa Zamawiającego www.bip.czechowice-dziedzice.pl
- A/a
Oprac. P. Hudziec
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