
Grodziec, 11.02.2011r. 

 

RG.271.1.2011 

 

 

                                                                                               Wszyscy uczestnicy  

                                                                                                    Postępowania o udzielenie  

                                                                                                  Zamówienia publicznego 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowo-

budowlane obejmujące modernizację placu Ks. Abp. B. Dąbrowskiego w miejscowości 

Grodziec ( ogłoszenie o zamówieniu numer:19582-2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz..U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonał poniższych zmian treści  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w dziale III pkt 2:  

Było: 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
Opracowanie projektowe obejmuje modernizację Placu Księdza Arcybiskupa Bronisława 
Dąbrowskiego  w miejscowości Grodziec. Zamierzenie to planowane jest w centrum miejscowości, ma 
na celu poprawę stanu  i estetykę placu, organizację miejsca pamięci, zapewnienie miejsca do 
wypoczynku mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności miejscowości i gminy dla turystów. Roboty 
remontowe mają na celu ożywienie centrum, poprawę funkcjonalności, komfortu użytkowania na 
modernizowanym terenie. 
 
Zakres robót obejmuje: 
 

1) Nawierzchnie  

- nawierzchnia placu; 

- nawierzchnia chodnika przy ulicy Wiejskiej; 

- nawierzchnia chodnika przy ulicy Parkowej; 

2)   Mała architektura i zieleń; 

- cokół kamienia z tablicą; 

- kamień – obelisk; 

- ławki, kosze na śmieci, słup z tabliczkami informacyjnymi; 

3)   Zieleń i roboty porządkowe; 

- zieleń – wieloletni materiał roślinny; 

- roboty porządkowe; 

 

 



Szczegółowy zakres zawiera: dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna i przedmiar robót. 

  
Wspólny słownik zamówień: 

      45000000-7 Roboty budowlane 

      45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników  

      45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

Jest:  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
Opracowanie projektowe obejmuje modernizację Placu Księdza Arcybiskupa Bronisława 
Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec. Zamierzenie to planowane jest w centrum miejscowości, ma 
na celu poprawę stanu i estetykę placu, organizację miejsca pamięci, zapewnienie miejsca do 
wypoczynku mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności miejscowości i gminy dla turystów. Roboty 
remontowe mają na celu ożywienie centrum, poprawę funkcjonalności, komfortu użytkowania na 
modernizowanym terenie. 
 
Zakres robót obejmuje: 
 

1) Nawierzchnie  

- nawierzchnia placu; 

- nawierzchnia chodnika przy ulicy Wiejskiej; 

- nawierzchnia chodnika przy ulicy Parkowej; 

2)   Mała architektura i zieleń; 

- cokół kamienia z tablicą; 

- kamień – obelisk; 

- ławki, kosze na śmieci, słup z tabliczkami informacyjnymi; 

3)   Zieleń i roboty porządkowe; 

- zieleń – wieloletni materiał roślinny; 

- roboty porządkowe; 

 

 

Szczegółowy zakres zawiera: dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna i przedmiar robót. 

 

Każdorazowo, jeżeli w przedmiarze lub dokumentacji technicznej użyto znaku towarowego, nazwy 
własnej należy potraktować je przykładowo, dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
 

  
Wspólny słownik zamówień: 

       45000000-7 Roboty budowlane 

       45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników  

       45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

 

 

 

Wójt Gminy Grodziec                                             

                                                                                             /-/  Piotr Juszczak 

_____________________________ 
                                                                                                           

                                                                                                         Kierownik Zamawiającego 

  


