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Gródek nad Dunajcem, dnia 05.03.2019r.   

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 
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ZMIANY  DO SPECYFIKACJI 
 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Numer sprawy: IZP.271.6.2019 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP 

w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne” – numer postępowania IZP.271.6.2019.  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem wprowadza 

zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

1. W rozdziale III pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony w załączniku nr 4 
do specyfikacji – dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań:  
4.1 Dokumentacja projektowa: 

a. Projekt podstawowy  
b. Projekt zamienny z 2018 roku – obejmuje dostosowanie obiektu dla osób 

niepełnosprawnych i wykonanie wieżyczki na dachu 
c. Projekt zamienny z 2019 roku – projekt dotyczy zmiany lokalizacji wieżyczki, która nie 

jest objęta przedmiotem niniejszego zamówienia. 
4.2. Przedmiar robót 
4.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.  

 

2. W rozdziale XII pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, 
niezbędne do zrealizowania robót, wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowalnych, przedmiarów robót, sztuki budowlanej, przepisów prawa 
budowlanego i pozostałych warunków przetargu. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie 
koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w 
dokumentacji przetargowej, a niezbędne do wykonania zadania, np. wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania terenu 
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, ogrodzenie 
tymczasowe, dozorowanie budowy, itp.), koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas 
odbioru końcowego robót, koszty ubezpieczenia budowy oraz wszelkie inne, niewymienione z nazwy 
koszty niezbędne do zrealizowania zadania”. 
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3. W związku z wprowadzonymi zmianami  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zmienia się termin składania ofert do dnia 12 marca 2019 roku do godziny 09:00.  

W rozdziale XI pkt 1 i 3 otrzymują więc brzmienie: 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3, Urząd Gminy Gródek nad 

Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem do dnia 12 marca 2019 roku do 

godz. 09.00.  

 2. Otwarcie ofert w dniu 12 marca 2019 roku o godz. 09.20 w siedzibie zamawiającego: sala  

konferencyjna”.  

 

 
 

 
 

 

Wójt Gminy 
Gródek nad Dunajcem 

 
/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 

……………………………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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