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Zamawiający: Gmina Myślenice
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Odbudowa ścieżki
pieszo - rowerowej na Zarabiu w Myślenicach od mostu na rzece Raba w ciągu ulicy
Marszałka J. Piłsudskiego do drogi biegnącej do Osieczan".
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), po dokonaniu analizy
dokumentów, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ dla niniejszego
zamówienia, dokonuje następujące zmiany:
I.


W pkt 4.1 SIWZ -IDW, w ten sposób że:

zamiast:

,,1. Przedmiotem niniejszego zamówienia, są roboty budowlane obejmujące zadanie inwestycyjne
pn.: ,,Odbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Zarabiu w Myślenicach od mostu na rzece
Raba w ciągu ulicy Marszałka J. Piłsudskiego do drogi biegnącej do Osieczan’’, w
szczególności wykonane zostaną prace:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- usunięcie drzew i krzewów,
- rozbiórka elementów dróg,
- wykonanie nasypów,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego,
- umocnienie skarp, rowów przez obsianie,
- wykonanie chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie ścieżki rowerowej,
- odbudowa kładki drewnianej.’’


powinno być:

,,1. Przedmiotem niniejszego zamówienia, są roboty budowlane obejmujące zadanie inwestycyjne
pn.: ,,Odbudowa terenów rekreacyjnych wraz z dużą i małą infrastrukturą na Zarabiu w
Myślenicach – etap II’’, w szczególności wykonane zostaną prace:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- usunięcie drzew i krzewów,
- rozbiórka elementów dróg,
- wykonanie nasypów,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego,
- umocnienie skarp, rowów przez obsianie,
- wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej w technologii betonowej,
- odbudowa kładki drewnianej.’’
II.

W § 3 ust 1 SIWZ - Projekt Umowy, w ten sposób, że:



zamiast:

,,1. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca wykona roboty budowlane obejmujące w
szczególności:
odbudowę ścieżki pieszo-rowerowej na Zarabie, wykonane zostaną w szczególności prace:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- usunięcie drzew i krzewów,
- rozbiórka elementów dróg,
- wykonanie nasypów,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego,
- umocnienie skarp, rowów przez obsianie,
- wykonanie chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie ścieżki rowerowej,
- odbudowa kładki drewnianej.
stanowiące zadanie inwestycyjne pn.: "Odbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na Zarabiu w
Myślenicach od mostu na rzece Raba w ciągu ulicy Marszałka J. Piłsudskiego do drogi
biegnącej do Osieczan"


powinno być:

,, 1. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca wykona roboty budowlane obejmujące w
szczególności:
odbudowę ścieżki pieszo-rowerowej na Zarabie, wykonane zostaną w szczególności prace:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- usunięcie drzew i krzewów,
- rozbiórka elementów dróg,
- wykonanie nasypów,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego,
- umocnienie skarp, rowów przez obsianie,
- wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej w technologii betonowej,
- odbudowa kładki drewnianej.
stanowiące zadanie inwestycyjne pn.: ",,Odbudowa terenów rekreacyjnych wraz z dużą i małą
infrastrukturą na Zarabiu w Myślenicach – etap II’’"
Ponadto Zamawiający informuję, iż zmianie ulega nazwa zamówienia w ten sposób że:


zamiast:

"Odbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na Zarabiu w Myślenicach od mostu na rzece Raba
w ciągu ulicy Marszałka J. Piłsudskiego do drogi biegnącej do Osieczan"
 powinno być:
,,Odbudowa terenów rekreacyjnych wraz z dużą i małą infrastrukturą na Zarabiu w
Myślenicach – etap II’’
W związku z ww. zmianami SIWZ, Zamawiający zamieszcza na swej stronie internetowej teksty
jednolite następujących dokumentów, stanowiących integralną cześć SIWZ: IDW (Tom I SIWZ),
Projekt Umowy (Tom II SIWZ) oraz Zmianę ogłoszenie o zamówieniu

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z uwagi na charakter zmian SIWZ, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert
w niniejszym postępowaniu następujący sposób:
Termin składania ofert: 14.05.2012r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14.05.2012r. godz. 10.15

Z poważaniem

