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Zmiana treści SIWZ. 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Ograniczenie antropopresji 

wynikaj ącej z rozwoju turystyki na obszarze Błędnych Skał poprzez budowę i 

modernizację małej infrastruktury turystycznej w Parku Narodowy m Gór 

Stołowych - etap II – szlak powrotny - Przebudowa szlaku powrotnego przy 

Błędnych Skałach 

Oznaczenie sprawy: ZP/DU/3/RB/2014  

 

 

Informujemy iŜ na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonaliśmy 

następującej zmiany w treści SIWZ” 

1. W przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ naleŜy przyjąć do kalkulacji: 

 Do budowy chodników płyty kamienne 
(z piaskowca )  grubości 8 cm  ( zmiana w stosunku do projektu -12c m)- dot. poz. 12. 

przedmiaru robót. 

Do budowy posadzki płyty kamienne   
(z piaskowca )  grubości 8 cm  ( zmiana w stosunku do projektu -12c m)-dot. poz. 18 

przedmiaru robót, 

.Do budowy posadzki płyty kamienne   
(z piaskowca )  grubości 8 cm  ( zmiana w stosunku do projektu -12c m)-dot. poz. 36 

przedmiaru robót, 

.Do budowy schodów terenowych  bloków kamiennych ( z piaskowca) o wymiarach 

przekroju 370x190 ( mm) -zgodnie z projektem -  dot. poz. 45 przedmiaru robót 

Analogicznie powyŜsze wymiary płyt i bloków piaskowcowych naleŜy uwzględnić w 

projektach budowlanych, wykonawczych i wykonaniu zadania. 

 

2. W związku z uŜyciem w dokumentacji projektowej między innymi. w załączniku nr 4 do 

SIWZ – STWIOR w SST7 Roboty kamieniarskie punkt 2.4. Płyty i okładziny kamienne. 

cięte, grubości wg projektu, z piaskowca z kopalni Długopole Zdr. lub innej o parametrach 
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,technicznych równowaŜnych”  

 Zamawiający wyjaśnia, 

 Intencją projektanta jest uŜycie piaskowca nawiązującego wyglądem, kolorystyką i 

parametrami ( w szczególności odpornością na ścieranie i niską nasiąkliwością)  do miejsca w 

którym będzie on zamontowany. Zarówno piaskowiec Długopole jak i piaskowiec Radków 

spełniają w 100% wymagania stawiane przez Zamawiającego. Równocześnie zgodnie z 

opisem dopuszczone są rozwiązania równowaŜne.  

 „Oferta równowaŜna” (oferta zawierająca rozwiązania równowaŜne opisywanym) to oferta, 

która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych lub 

funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, 

patentem lub pochodzeniem.  

 Wykonawca moŜe zatem złoŜyć ofertę z rozwiązaniem równowaŜnym, która 

przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od 

cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem 

towarowym, patentem lub miejscem pochodzenia.  

Analogicznie dotyczy to równieŜ wszystkich punktów dokumentacji w których zostały uŜyte 

znaki towarowe, patenty lub miejsca pochodzenia. 

  

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia ani do zmiany terminu 

składania ofert. 

 

Kudowa Zdrój 12.02.2014. 
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