Kowalewo Pomorskie dnia, 04.02.2015 r.
GKiM.271.2.2015
MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
dotyczy przetargu nieograniczonego ( UZP 23024 – 2015 data zamieszczenia 02.02.2015) o wartości mniejszej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na: „Od n ow i eni e el ew acji b ud ynk u
św i etl i cy w i ejski e j w Wi el k i m Rych n ow i e w raz z utw ard zen i e m p rzyl egł ego t erenu k ostk ą
b eton ow ą i wyk on ani e m p ark in gu ”
Gmina Kowalewo Pom. modyfikuje treść ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 02.02.2015
roku nr sprawy: GKiM.271.2.2015 „ Od n ow i eni e el ew acji b ud ynk u św i etl i cy w i ejski e j w Wi el k i m
Rych n owi e wraz z u tw ard z eni e m p rzyl egł ego te ren u kostk ą b eton ową i w yk on an i e m
park i n gu ”w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
Modyfikacja treści ogłoszenia w ww. postępowaniu polega na zmianie ogłoszenia w:
SEKCJI II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
było:
Zakres prac związanych z odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie przewiduje:
-oczyszczeniu ścian i skucie istniejącej elewacji (tynk mineralny)- 350 m2, -przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne
gruntowanie-350m2, przyklejenie warstwy siatki na ściany przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi350m2, -wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego - 350m2, gruntowanie podłoży gruntem do farb
silikatowych - powierzchnie pionowe i ościeża, -dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni
zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, -wykonanie nowego cokołu budynku z płytek klinkierowych
-wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych na gł. min. 1,0m. Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar
robót ( załącznik nr 2.1 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia
ryczałtowego. ) Zakres prac związanych z z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu
-Powierzchnia utwardzenia terenu kostką polbrukową kolorową (wzór ustalić należy z inwestorem) gr. 8cm - 500 m2
Prace polegać będą na : -zdjęcie warstwy tłucznia i wykorytowanie podłoża, -wykonanie rowków pod krawężniki
betonowe, -wykonanie podbudowy z kruszywa i warstwy odsączającej, -ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej gr.
8cm, -uporządkowanie terenu, -wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres prac przedstawia
Przedmiar robót ( załącznik nr 2.2 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do określenia
wynagrodzenia ryczałtowego. ).
powinno być:
Zakres prac związanych z odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie przewiduje:
-oczyszczeniu ścian i skucie istniejącej elewacji (tynk mineralny)- 267,35 m2, -przygotowanie podłoża poprzez
dwukrotne gruntowanie- 267,35 m2, przyklejenie warstwy siatki na ściany przy ociepleniu ścian budynków płytami
styropianowymi- 267,35 m2, -wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego - 267,35 m2, gruntowanie
podłoży gruntem do farb silikatowych - powierzchnie pionowe i ościeża, -dwukrotne malowanie farbami silikatowymi
powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, -wykonanie nowego cokołu budynku z płytek
klinkierowych -wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych na gł. min. 1,0m. Szczegółowy zakres prac
przedstawia Przedmiar robót ( załącznik nr 2.1 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do
określenia wynagrodzenia ryczałtowego. ) Zakres prac związanych z z utwardzeniem przyległego terenu kostką
betonową i wykonaniem parkingu -Powierzchnia utwardzenia terenu kostką polbrukową kolorową (wzór ustalić należy
z inwestorem) gr. 8cm - 500 m2 Prace polegać będą na : -zdjęcie warstwy tłucznia i wykorytowanie podłoża,
-wykonanie rowków pod krawężniki betonowe, -wykonanie podbudowy z kruszywa i warstwy odsączającej, -ułożenie
nawierzchni z kostki polbrukowej gr. 8cm, -uporządkowanie terenu, -wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar robót ( załącznik nr 2.2 do SIWZ stanowi jedynie materiał
pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego. ).

Modyfikacja treści SIWZ w ww. postępowaniu polega na zmianie w:

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z
utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu” w następującym zakresie:
było:
Zakres prac związanych z odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie przewiduje:
- oczyszczeniu ścian i skucie istniejącej elewacji (tynk mineralny)- 350 m2,
- przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie-350m2,
- przyklejenie warstwy siatki na ściany przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi-350m2,
- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego - 350m2,
- gruntowanie podłoży gruntem do farb silikatowych - powierzchnie pionowe i ościeża,
- dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
- wykonanie nowego cokołu budynku z płytek klinkierowych
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych na gł. min. 1,0m.
Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar robót ( załącznik nr 2.1 do SIWZ stanowi jedynie materiał
pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego. )
Zakres prac związanych z z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu
Powierzchnia utwardzenia terenu kostką polbrukową kolorową (wzór ustalić należy z inwestorem) gr. 8cm - 500 m2
Prace polegać będą na :
- zdjęcie warstwy tłucznia i wykorytowanie podłoża,
- wykonanie rowków pod krawężniki betonowe,
- wykonanie podbudowy z kruszywa i warstwy odsączającej,
- ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej gr. 8cm,
- uporządkowanie terenu,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar robót ( załącznik nr 2.2 do SIWZ stanowi jedynie materiał
pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego. )
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.
Przedmiar robót - załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do określenia
wynagrodzenia ryczałtowego.
W celu rozliczenia środków z PROW Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu zadania do przedstawienia
kosztorysu różnicowego, sporządzonego na podstawie przedmiaru robót.
Podane nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych
parametrów i cech zastosowanych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt
równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub
pochodzenia. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć nie gorsze
parametry.
powinno być:
Zakres prac związanych z odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie przewiduje:
- oczyszczeniu ścian i skucie istniejącej elewacji (tynk mineralny)- 267,35 m2,
- przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie- 267,35 m2
- przyklejenie warstwy siatki na ściany przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi- 267,35 m2
- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego - 267,35 m2
- gruntowanie podłoży gruntem do farb silikatowych - powierzchnie pionowe i ościeża,
- dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
- wykonanie nowego cokołu budynku z płytek klinkierowych
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych na gł. min. 1,0m.
Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar robót ( załącznik nr 2.1 do SIWZ stanowi jedynie materiał
pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego. )
Zakres prac związanych z z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu

Powierzchnia utwardzenia terenu kostką polbrukową kolorową (wzór ustalić należy z inwestorem) gr. 8cm - 500 m2
Prace polegać będą na :
- zdjęcie warstwy tłucznia i wykorytowanie podłoża,
- wykonanie rowków pod krawężniki betonowe,
- wykonanie podbudowy z kruszywa i warstwy odsączającej,
- ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej gr. 8cm,
- uporządkowanie terenu,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar robót ( załącznik nr 2.2 do SIWZ stanowi jedynie materiał
pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego. )
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.
Przedmiar robót - załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do określenia
wynagrodzenia ryczałtowego.
W celu rozliczenia środków z PROW Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu zadania do przedstawienia
kosztorysu różnicowego, sporządzonego na podstawie przedmiaru robót.
Podane nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych
parametrów i cech zastosowanych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt
równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub
pochodzenia. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć nie gorsze
parametry.
Modyfikacja treści SIWZ
umowy:
§ 1 Przedmiot umowy .
było:

w ww. postępowaniu polega na zmianie w załączniku nr 8 do SIWZ -projekcie

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:
„Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu
kostką betonową i wykonaniem parkingu” w następującym zakresie:
Zakres prac związanych z odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie przewiduje:
- oczyszczeniu ścian i skucie istniejącej elewacji (tynk mineralny)- 350 m2,
- przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie-350m2,
- przyklejenie warstwy siatki na ściany przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi-350m2,
- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego - 350m2,
- gruntowanie podłoży gruntem do farb silikatowych - powierzchnie pionowe i ościeża,
- dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
- wykonanie nowego cokołu budynku z płytek klinkierowych
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych na gł. min. 1,0m.
Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar robót ( załącznik nr 2.1 do SIWZ )
Zakres prac związanych z z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu
Powierzchnia utwardzenia terenu kostką polbrukową kolorową (wzór ustalić należy z inwestorem) gr. 8cm - 500 m2
Prace polegać będą na :
- zdjęcie warstwy tłucznia i wykorytowanie podłoża,
- wykonanie rowków pod krawężniki betonowe,
- wykonanie podbudowy z kruszywa i warstwy odsączającej,
- ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej gr. 8cm,
- uporządkowanie terenu,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar robót ( załącznik nr 2.2 do SIWZ )
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.
W celu rozliczenia środków z PROW Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu zadania do przedstawienia
kosztorysu różnicowego, sporządzonego na podstawie przedmiaru robót.
Podane nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych
parametrów i cech zastosowanych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt
równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub

pochodzenia. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć nie gorsze
parametry.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:
„Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu
kostką betonową i wykonaniem parkingu” w następującym zakresie:
Zakres prac związanych z odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie przewiduje:
- oczyszczeniu ścian i skucie istniejącej elewacji (tynk mineralny)- 267,35 m2,
- przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie- 267,35 m2,
- przyklejenie warstwy siatki na ściany przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi- 267,35 m2,
- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego - 267,35 m2,
- gruntowanie podłoży gruntem do farb silikatowych - powierzchnie pionowe i ościeża,
- dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
- wykonanie nowego cokołu budynku z płytek klinkierowych
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych na gł. min. 1,0m.
Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar robót ( załącznik nr 2.1 do SIWZ )
Zakres prac związanych z z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu
Powierzchnia utwardzenia terenu kostką polbrukową kolorową (wzór ustalić należy z inwestorem) gr. 8cm - 500 m2
Prace polegać będą na :
- zdjęcie warstwy tłucznia i wykorytowanie podłoża,
- wykonanie rowków pod krawężniki betonowe,
- wykonanie podbudowy z kruszywa i warstwy odsączającej,
- ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej gr. 8cm,
- uporządkowanie terenu,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres prac przedstawia Przedmiar robót ( załącznik nr 2.2 do SIWZ )
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.
W celu rozliczenia środków z PROW Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu zadania do przedstawienia
kosztorysu różnicowego, sporządzonego na podstawie przedmiaru robót.
Podane nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych
parametrów i cech zastosowanych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt
równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub
pochodzenia. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć nie gorsze
parametry.
W pozostałym zakresie ogłoszenie i SIWZ pozostają niezmienione.
/-/ z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca – Pełnomocnik Burmistrza
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