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                                                             ZMIANA 1 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  I ZMIANIE 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art 38. ust. 1, 2, 4, 4a i 6 w powiązaniu z art.12a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),                   

w związku z zapytaniami Wykonawcy  dokonuje się zmiany treści SIWZ , zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu oraz zmienia się termin składania  i otwarcia ofert dla 

przetargu nieograniczonego na zadanie: Ochrona , promocja  i rozwój dziedzictwa 

kulturowego – Gmina Wilków –zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła 

Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu  realizowanego w ramach projektu „Ochrona, 

promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji 

i  Rekreacji-część północna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego ,  Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, 

Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

ukazało się w BZP pod  Nr 636499-N-2017 z dnia 28.12.2017r), (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

ukazało się w BZP pod  Nr 500007089-N-2018 z dnia 10.01.2018r), 
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I. Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy: 
1.Z czego ma być wykonana balustrada (czy ze stali malowanej proszkowo koloru 

Ral8017 czy ze stali nierdzewnej ),oraz proszę załączyć projekt balustrady. 
Odp. Balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej. Projekt wykonawczy balustrad jest po 

stronie wykonawcy w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie realizacji. Balustrady wykonać 



zgodnie z zapisami "Warunków Technicznych" § 298. 1.144) - Balustrady przy schodach, 
pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych 
elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w 
Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. 
Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed 
wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o 
podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.  
 Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób 
niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 
i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.  
 Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, 
należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.  
Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są 
mocowane, co najmniej 0,05 m.   

2.Proszę określić parametry techniczne Altanki-posadowienie, mocowanie, malowanie , 
dach – z czego wykonany? 

Odp. Altana ma być wykonana według załączonego rysunku – opisu technicznego.  
Posadowienie  altany na stopach fundamentowych - beton C20/25, drewno klasy C24 
zaimpregnowane preparatami przeciwgrzybicznymi, malowanie drewnochronem min 2 
warstwy, kolorystykę ustalić z Inwestorem na etapie realizacji. 

3.Proszę o sprecyzowanie wyglądu oraz sposobu montażu kosza na śmieci 
Odp. Kosz uliczny z nogą boczną do wkopania, wbetonowania. Przykładowy kosz 

przedstawia rysunek w załączeniu. 
Wymiary elementów zestawu: długość desek: 55cm długość rury do wkopania: ok 100cm 
średnica zewnętrzna: 38cm średnica wewnętrzna: 30cm wysokość wewnętrzna na pojemnik: 
50cm (lub 40cm) - wymiary mogą nieznacznie odbiegać od przykładowego kosza. 

4.Dlaczego nie jest uwzględniony w dokumentacji koszt składowania i utylizacji gruzu 
i ziemi ? 
Odp. Humus należy pozostawić na miejscu do zagospodarowania Inwestorowi. Powstały 
urobek z wykopu bądź gruz wywieźć i zutylizować na wysypisko śmieci, a koszt 
uwzględnić w swojej ofercie. 

 

II. W ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zmienia się termin składania i otwarcia 
ofert: 
1.W ogłoszeniu w pkt.IV .6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu : 
-wyrazy:”Data:2018-01-15, godzina 09:00” 

- zastępuje się wyrazami: ”Data:2018-01-23, godzina 09:00” 

2. W SIWZ w pkt.10.15 Opis oferty 
-wyrazy:”NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10:00 15.01.2018r.” 

- zastępuje się wyrazami: ”NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10:00  23.01.2018r.” 

3. W SIWZ w pkt.11.1 Miejsce i termin składania ofert 
-wyrazy:” Oferty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie w pokoju                                 
nr 9A(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków 
DO DNIA 15.01.2018r DO GODZ.9.00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej 
po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 
- zastępuje się wyrazami: -”Oferty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie  w 
pokoju nr 9A(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11,46-113 
Wilków DO DNIA 23.01.2018r DO GODZ.9.00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty 
wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 
4.W SIWZ  w pkt.11.5  Miejsce i termin otwarcia ofert 
- wyrazy: ”Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.01.2018r, o godz.10.00  w siedzibie 
Zamawiającego –pokój nr 1 b Urzędu Gminy w Wilkowie , ul. Wrocławska 11, 46-113 
Wilków. 
 -zastępuje się wyrazami: ”Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.01.2018r, o godz.10.00  
w siedzibie Zamawiającego –pokój nr 1 b Urzędu Gminy w Wilkowie , ul. Wrocławska 
11, 46-113 Wilków.” 



 
III.W ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ dokonuje się zmiany: 
1.W ogłoszeniu w pkt.III.7) Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.3)-III.6) 
wykreśla się wyraz :”4.kosztorys ofertowy (sporządzony w oparciu o przedmiar 
robót)”. 
2.W SIWZ w pkt.6.2 wykreśla się  wyraz :”kosztorys ofertowy (sporządzony w 
oparciu o przedmiar robót)”. 
3.W SIWZ w pkt.14 Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

– wyrazy: ”Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który wygrał przetarg 
zobowiązany jest dostarczyć co najmniej na 3 dni przed podpisaniem umowy z 
Zamawiającym umowę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

 -zastępuje się wyrazami: ”Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który wygrał 
przetarg zobowiązany jest dostarczyć co najmniej na 3 dni przed podpisaniem umowy 
z Zamawiającym umowę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz kosztorys ofertowy. 
4.W SIWZ w pkt.14 Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

-dodaje się zapis: „Zamawiający obliguje Wykonawcę  do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego stosując podstawy wyceny jak w przedmiarze robót. Ponieważ obowiązującym 

wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe , kosztorys ten będzie wykorzystywany do 

obliczenia należytego wynagrodzenia Wykonawcy  w przypadku odstąpienia od umowy lub 

wystąpienia robót zaniechanych.” 

5.W SIWZ w pkt.12 Opis sposobu obliczenia ceny  
- wykreśla się wyrazy: „Zamawiający obliguje Wykonawcę  do sporządzenia kosztorysu ofertowego 

stosując podstawy wyceny jak w przedmiarze robót. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 

wynagrodzenie ryczałtowe , kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należytego 

wynagrodzenia Wykonawcy  w przypadku odstąpienia od umowy lub wystąpienia robót zaniechanych. 

Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia. 

Wykonawca wyceni wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót. Pozycje, które nie będą 

wycenione, uzna się , że zostały wycenione w innych pozycjach w kosztorysie ofertowym. W cenach 

jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej należy uwzględnić cła, podatki i inne należności płatne przez 

Wykonawcę. Cena całkowita będzie traktowana jako cena ryczałtowa , a przedłożony kosztorys ma 

jedynie znaczenie pomocnicze i informacyjne w celu uwiarygodnienia ceny, dlatego pominięcie pozycji , 

dodanie innej pozycji (np. kalkulacji własnej ), opisów , zawyżenia lub zaniżenia liczby jednostek 

przedmiarowych nie wpłynie na prawidłowość sporządzenia kosztorysu, a Zamawiający uzna, że 

Wykonawca prawidłowo skalkulował wszystkie ilości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

a cena ofertowa jest ceną kompletną. Skutki finansowe ewentualnych ukrytych błędów (wad) w 

przedmiarze robót lub STWiOR ciążą na wykonawcy zamówienia. Musi on przewidzieć wszystkie 

okoliczności , które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena oferty obejmuje wszystkie nakłady 

związane z wykonaniem robót wynikających wprost z ww. dokumentów, jak również nie ujęte, a bez 

których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego 

wykonania i odbioru robót budowlanych , jak również ich wykonania zgodnie z normami i 

obowiązującymi przepisami.” 
6.W załączniku nr 1 do SIWZ Formularz oferty w pkt.15 Załączniki do oferty 
- wykreśla się wyraz;” 5) kosztorys ofertowy (sporządzony w oparciu o przedmiar   
robót).” 

Wykonawca składając formularz oferty dokonuje sam skreślenia w pkt.15 „5)  
kosztorys ofertowy (sporządzony w oparciu o przedmiar   robót)”. 
 

IV. W SIWZ do załączników dokumentacja techniczno–budowlana  dodaje się   
załącznik o nazwie „   opis techniczny altany „ i „kosz”. 
 
                                                                                 Wójt Gminy Wilków  
                                                                                   mgr Bogdan Zdyb 


