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Giżycko: Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w 
Wilkasach

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak 
Należy wskazać projekt/program: Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i 
Rekreacji w Wilkasach 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 544038-N-2020 
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie 
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak 
Numer ogłoszenia: 510142440-N-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, Krajowy numer 
identyfikacyjny 79022084700000, ul. Wilkasy ul. Olsztyńska  54, 11-500  Giżycko, woj. warmińsko-
mazurskie, państwo Polska, tel. 874 282 295, e-mail goksir@mazury.info.pl, faks 874 282 295. 
Adres strony internetowej (url): www.gokir.ugg.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: utwardzenie nawierzchni placu, wykonanie 
ścieżki sensorycznej, chodnika oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej. Wystąpią roboty 
ziemne, głównie wykopy, roboty nawierzchniowe oraz obramowanie nawierzchni krawężnikami i 
obrzeżami. 1. Utworzenie placu, chodnika oraz ścieżki sensorycznej. Konstrukcja nawierzchni 
placu -podbudowa placu z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 20 cm, -wykonanie 
nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej, gr. 8 cm. Konstrukcja nawierzchni chodnika: 
-podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 10 cm, -nawierzchnia z mieszanki 
kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 10 cm. Konstrukcja nawierzchni ścieżki sensorycznej: -
podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, gr. 10 cm, -nawierzchnia z brukowej 
kostki betonowej, gr. 10 cm. Nawierzchnia -nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm. KUBATURA roboty ziemne - wykopy - 205 m3, 



nawierzchnia placu - 1023 m2, nawierzchnia ścieżki - 40 m2, nawierzchnia placu - 32 m2, 2. 
Infrastruktura towarzysząca. 2.1 Demontaż starego ogrodzenia z siatki stalowej i podmurówki na 
długości 38 metrów; 2.2 Dostawa i montaż lamp solarnych -panel fotowoltaiczny o mocy 1x 
200W 12V, -moc żarówki 16W DC 12V, -skuteczność świetlna LED: 90-00 lm/W, -akumulator 
1x120AH 12V, -bateria żelowa NPG do instalacji solarnych, -słup ocynkowany wysokość 4m, -
czas pracy 10h/dzień, -montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. 2.3 Dostawa i montaż 
wiaty na rowery -konstrukcja z profili stalowych z dachem poliwęglanowym komorowym 
przyciemnianym 5 mm, -wymiary dł. 4 m szer. 3m, wys. 2,40 m, -kolor żółty lub zielony. 2.4 
Montaż wiaty ogrodowej - Wiata z drewna suszonego sosnowego, -wymiary 4m x 6 m, wysokości 
2,40 m, wysokość do kalenicy ok 3m, -słupy nośne o gr. 13x13 cm, -pokrycie gontem 
blachodachówka kolor brąz lub grafit, -Kąt nachylenia połaci 40stopni, -słupy kotwione butami 
stalowymi ocynkowanymi z możliwością regulacji, -stoły drewniane 2szt. wykonane z drewna 
liściastego, szerokość blatu 75 cm, długość 2,2m, wysokość 80 cm, drewno suszone heblowane, -
ławki drewniane 4 szt. szerokość 32 cm, długość 2,2 m z oparciem o wysokości 40cm. Zakres 
przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót (przy czym przedmiar robót 
stanowi element pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych).– załącznik 
nr. 8 do SIWZ oraz załączniku graficznym plan zagospodarowania terenu – załącznik nr. 9 do 
SIWZ. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do: − 
ustanowienia kierownika robót budowlanych, − wykonania wszelkich robót towarzyszących, 
tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających przed pyłem budowlanym – niezbędnych do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza 
budowy, − utrzymanie terenu budowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników 
obiektu, − organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, 
podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), − utrzymania 
i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dojazdów, terenu w rejonie 
prowadzonych robót, − uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót ,itp., − przekazania dla 
Zamawiającego elementów z rozbiórki/demontażu nadających się do ponownego 
wbudowania/użytku. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z 
należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 

II.4) Główny kod CPV: 15000000-0 
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa 
ramowa/dynamiczny system zakupów: 
03.07.2020-30.09.2020 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA: Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w 
Wilkasach 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY 
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/07/2020 
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z 
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM 
ZAKUPÓW: 

Wojciech Nowalski "LEOMAR",  ,  ul. Spacerowa 4 11-500 Wilkasy,  11-500,  Wilkasy ,  
kraj/woj. warmińsko - mazurskie



IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 
152257.59 zł. 
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
03/07/2020 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
Roboty dodatkowe wykraczające poza przedmiot zamówienia podstawowego, w tym nieopisanych w 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej i nie ujętych w ofercie Wykonawcy. Polegają one na: 
budowie kanalizacji deszczowej. 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 
Roboty dodatkowe wykraczające poza przedmiot zamówienia podstawowego, w tym nieopisanych w 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej i nie ujętych w ofercie Wykonawcy. Polegają one na: 
budowie kanalizacji deszczowej. 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
Roboty będące przedmiotem zmiany umowy, nie są objęte przedmiotem zamówienia podstawowego, 
ale są one niezbędne do właściwego wykonania i użytkowania przedmiotu zamówienia 
podstawowego, ponieważ ich niewykonanie spowoduje, zagrożenie zalewaniem wodami opadowymi 
nieruchomości sąsiadujących a także nowo wybudowanego skweru rekreacyjnego. W/w robót nie 
można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, wykonanie tych robót 
spowoduje zmianę efektu zadania poprzez dodatkowe elementy budowlane. Zmiana wykonawcy nie 
może zostać dokonana z powodów zarówno ekonomicznych jak i technicznych. Poza tym zmiana 
wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego. Wynika to z następujących okoliczności: Wykonawca ma zagospodarowany plac 
budowy i sprzęt niezbędny do wykonania dodatkowych robót co zmniejsza koszty wykonania robót 
w porównaniu z ewentualnym nowym (innym) wykonawcą. Wykonanie w/w robót na etapie 
obecnym, a więc w trakcie realizacji przedmiotu umowy pociągnie za sobą minimalne koszty w 
stosunku do sytuacji gdyby te roboty należało wykonać po zakończeniu inwestycji. Poza tym 
wiązałoby się to ze zniszczeniem części wykonanych robót, utratą gwarancji, co wręcz 
wskazywałoby na niegospodarność. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy nie przekroczy 
50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
Wartość robót dodatkowych wynosi: kwota brutto: - 19 482.86 zł, w tym kwota netto: - 15 839.72 zł. 


