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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4 

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Budowę chodników przy drodze 

gminnej Nr 322005T w Skórnicach, dł.788mb x 1,5mb b) Budowę chodników przy drodze 

gminnej Nr 322006T w Skórnicach, dł.554mb x 1,5mb c) Budowę chodników przy drodze 

gminnej Nr 322010T w Skórnicach, dł. 76mb x 1,5mb Zakres robót obejmuje usunięcie warstwy 

ziemi urodzajnej, wykonanie podbudowy 15 cm (20 cm na zjazdach), ustawienie krawężnika 

15x30 na ławie fundamentowej z oporem, ustawienie obrzeża 20x6, nawierzchnie chodnikowe z 

kostki 6 cm szarej (na zjazdach gr 8 cm, czerwona), uzupełnienie ubytków masą bitumiczną oraz 

humusowanie skarp za chodnikiem. Przekazanie terenu nastąpi do 14 dni od podpisania umowy i 

roboty Wykonawca zobowiązany będzie wykonać do 31.08.2018r Okres gwarancji: nie mniej 

niż 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. (uwaga: deklarowany okres 

gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert) Szczegółowy zakres robót budowlanych do 
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wykonania opisano w przedmiarach. Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we 

wzorze umowy. Przygotowany na podstawie przedmiarów kosztorys ofertowy, należy 

dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i 

nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, a projektem 

budowlanym. Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. Należy zamontować 

materiały wskazane w projekcie budowlanym, przedmiarach lub równoważne. Wymagania 

Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na 

podstawie Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a). Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy 

P.Z.P. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnione 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: - bezpośrednie wykonywanie robót 

budowlanych. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Budowę chodników przy 

drodze gminnej Nr 322005T w Skórnicach, dł.788mb x 1,5mb b) Budowę chodników przy 

drodze gminnej Nr 322006T w Skórnicach, dł.554mb x 1,5mb c) Budowę chodników przy 

drodze gminnej Nr 322010T w Czermnie-Kolonii, dł. 76mb x 1,5mb Zakres robót obejmuje 

usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie podbudowy 15 cm (20 cm na zjazdach), 

ustawienie krawężnika 15x30 na ławie fundamentowej z oporem, ustawienie obrzeża 20x6, 

nawierzchnie chodnikowe z kostki 6 cm szarej (na zjazdach gr 8 cm, czerwona), uzupełnienie 

ubytków masą bitumiczną oraz humusowanie skarp za chodnikiem. Przekazanie terenu nastąpi 

do 14 dni od podpisania umowy i roboty Wykonawca zobowiązany będzie wykonać do 

31.08.2018r Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez 

wad. (uwaga: deklarowany okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert) Szczegółowy 

zakres robót budowlanych do wykonania opisano w przedmiarach. Szczegółowe warunki i 

zakres zamówienia określono we wzorze umowy. Przygotowany na podstawie przedmiarów 

kosztorys ofertowy, należy dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona 

cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy 

przedmiarem, a projektem budowlanym. Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. 

Należy zamontować materiały wskazane w projekcie budowlanym, przedmiarach lub 

równoważne. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób na podstawie Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a). Zamawiający na podstawie 

art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione 

czynności były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
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w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: - bezpośrednie 

wykonywanie robót budowlanych. 
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