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Siechnice, dnia 04.02.2020 r.

INFORMACJA
O WPOROWADZONYCH ZMIANACH
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Przebudowa ul. Łąkowej w Świętej
Katarzynie oraz budowa i przebudowa 1 etapu ulicy Św. Krzyża”
Burmistrz Siechnic na podstawie art. 38 ust. 4 oraz 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wprowadza zmiany:
Zmiana 1: W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w Rozdziele I pkt. 3.12 przyjmuje
brzmienie: „Zamawiający podstawie art. 67 ust 1 pkt. 6) Ustawy Pzp przewiduje możliwość zlecenia
następującego zakresu prac, które nie jest zobowiązaniem do udzielenia zamówienia :
„Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego
Iwiny w ramach projektu pn.: „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich
we WrOF poprzez budowę
przystanku kolejowego Iwiny” wraz z opracowaniem projektów
tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz STWIORB."
Zakres: W ramach inwestycji planuje się opracowanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
STWIORB oraz wykonanie robót budowlanych dla: jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu, chodnika o
nawierzchni z kostki betonowej, budowy zjazdów i włączenia, budowy miejsc postojowych oraz
parkingu Park & Ride, budowy kanalizacji deszczowej, budowy kanału technologicznego, budowy
oświetlenia ulicznego, budowa przepompowni, wycinka drzew. Realizacja zadania będzie
współfinansowane w ramach projektu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
Warunki udzielenia zamówienia: W przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu zamówienia
uzupełniającego Wykonawca przedstawi ofertę Zamawiającemu na jego prośbę w oparciu o
wynagrodzenie ryczałtowe.
Zmiana 2: W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w Rozdziale II pkt. 3 przyjmuje
brzmienie: „Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
(zgodnie z pkt. 3.12 i 144 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne wykonawcy
będzie ustalone w trakcie obustronnych negocjacji, zgodne z warunkami zawartymi w pkt. 3 SIWZ.
Zmiana 3: W Ogłoszeniu o zamówieniu w części II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o
których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: jest: Nie, ma być:
„Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia następującego zakresu prac, które nie jest
zobowiązaniem do udzielenia zamówienia :
„Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego
Iwiny w ramach projektu pn.: „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich
we WrOF poprzez budowę
przystanku kolejowego Iwiny” wraz z opracowaniem projektów
tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz STWIORB."
Zakres: W ramach inwestycji planuje się opracowanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
STWIORB oraz wykonanie robót budowlanych dla: jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu, chodnika o
nawierzchni z kostki betonowej, budowy zjazdów i włączenia, budowy miejsc postojowych oraz
parkingu Park & Ride, budowy kanalizacji deszczowej, budowy kanału technologicznego, budowy
oświetlenia ulicznego, budowa przepompowni, wycinka drzew. Realizacja zadania będzie
współfinansowane w ramach projektu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
Warunki udzielenia zamówienia: W przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu zamówienia
uzupełniającego Wykonawca przedstawi ofertę Zamawiającemu na jego prośbę w oparciu o
wynagrodzenie ryczałtowe”.

W związku z wprowadzonymi zmianami dodano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
które zostało umieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl > bip >
PRZETARGI [zamówienia /sprzedaż nieruchomości] > Postępowania o udzielenie zamówienia
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych> Przebudowa ulicy Łąkowej w Św. Katarzynie
oraz budowa i przebudowa 1 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach, jako:
- Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia 05.02.2020
Zamawiający zmienił termin otwarcia ofert na dzień 11.02.2020 r. na godz. 10:45 i składania
ofert na dzień 11.02.2020 r. na godz. 11:00. Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SIWZ nie ulegają
zmianie.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Krystyna Choina, tel. 71 786 09 14, Monika Małecka,
tel. 71 786 09 48 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail:
zp@umsiechnice.pl.
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