
Zmiany  
do SIWZ nr. ZP.271.10.2013 z dn. 21. 08. 2013r. 

 dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla 
inwestycji pn. : „ zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ul. Armii 
Krajowej w Koniecpolu”. 
 
Zakres wprowadzonych zmian: 
 

1. Zamawiający zwiększa zakres prac będących przedmiotem zamówienia  opisanych w 
części I pkt. 3.1, pkt. 3.2, pkt. 3.2.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia  nr 
ZP.271.10.2013 z dnia 21. 08. 2013r.  

2. Zamawiający wymaga dodatkowo ( poza opisanym w pkt. 3 s.i.w.z zakresem 
zamówienia) wykonanie następujących prac: 
a. Wykonanie projektu budowlanego budynku magazynowo-socjalnego w zakresie 

uwzględniającym specyfikę robót budowlanych  ( 6 egz.) i projektu 
wykonawczego  ( 6 egz.), na aktualnych mapach zasadniczych do celów 
projektowych, wraz z przedmiarem robót ( 4 egz.) i kosztorysem inwestorskim  ( 4 
egz),opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dn. 25. 04. 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r nr 462). 
Przewiduje się budowę budynku magazynowo-socjalnego do przechowywania 
sprzętu pływającego, i sportowego (kajaki, rowery wodne itp.) oraz pomieszczenia 
socjalnego dla dwóch ratowników.  Budynek należy zaprojektować jako parterowy 
bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej ok. 350 m2. Konstrukcja budynku 
stalowa szkieletowa obudowana płytami warstwowymi. Budynek należy 
wyposażyć w instalacje wodociągową ( ciepła i zimna woda), kanalizacyjną, 
elektryczną, telefoniczną( wraz z monitoringiem), oraz centralne ogrzewanie  
części socjalnej budynku. 

b. Wykonanie robót  budowlanych  związanych z budową budynku magazynowo-
socjalnego zgodnie z opisanym  w pkt. 2a  projektem. 

3.  W związku ze zwiększeniem zakresu zamówienia, Zamawiający przedłuża termin  
składania i otwarcia ofert w następujący sposób: 
a. Oferty należy składać do dnia 09. września 2013r. do godz. 11,00 w siedzibie 

Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol 42-230 Koniecpol ul. 
Chrząstowska 6A  ( pokój nr 15A parter, kancelaria). 

b. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09. września 2013r. o godz. 11,30 w siedzibie 
Zamawiającego j.w. w pokoju nr 28, I piętro. 

c. Termin składania wadium do dnia 09 września 2013r. do godz. 11,00. 
4. Zamawiający nie przedłuża terminu wykonania dokumentacji projektowej i terminu  

wykonania robót budowlanych. 
5. Pozostałe zapisy S.I.W.Z . nr ZP.271.10.2013 z dnia 21. 08. 2013r pozostają bez 

zmian. 
 

 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 
Koniecpol 30. 08. 2013r.     mgr. Jóżef Kałuża 


