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                                                                            Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Nr sprawy: FW/ZP/1/2018 

 

                                                                                    

MODYFIKACJA SIWZ nr 11 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

Budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie.  

   

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

publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm. ), Zamawiający dokonuje modyfikacji 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.  

 

§ 1 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 1 ust. 1 Wzoru Umowy, poprzez 

zastąpienie zwrotu „wykonany przez Projektanta” zwrotem „wykonanej przez 

Projektanta” W pozostałym zakresie treść § 1 ust. 1 nie ulega zmianie.  

 

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 1 ust. 2 Wzoru Umowy, poprzez 

zastąpienie użytych w pkt 2 i 3 wyrazów „dostawa” słowami „dostawę”.  W 

pozostałym zakresie treść § 1 ust. 1 nie ulega zmianie. 

 

3. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 2 ust. 4. Po modyfikacji § 2 ust. 4 

otrzymuje brzmienie: 

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 jest 

dopuszczalna w przypadkach i na zasadach określonych w § 5 ust. 4 i § 23 ust. 5 i 17 

Umowy. 

 

4. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 6 ust. 8 poprzez zastąpienie zwrotu 

„(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., dalej jako: „ustawa Pzp”)” 

zwrotem „(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej jako: „ustawa 

Pzp”)”. W pozostałym zakresie, postanowienie § 6 ust. 8 nie ulega zmianie. 



 

 

5. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 6 ust. 19 poprzez zastąpienie zwrotu 

„art. 14” zwrotem „przepisów”. W pozostałym zakresie postanowienie § 6 ust. 19 nie 

ulega zmianie. 

 

6. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 8 ust. 2 pkt 24 Wzoru umowy. Po 

modyfikacji § 8 ust. 2 pkt 24 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

24) wykonywania robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami prawa, w 

szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, a także warunkami określonymi w 

załączniku nr 5 do Umowy, 

 

7. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 8 ust. 12, poprzez zastąpienie zwrotu 

„Przedstawiciel Zamawiający” zwrotem „Przedstawiciel Zamawiającego”. W 

pozostałym zakresie postanowienie § 8 ust. 12 Wzoru Umowy nie ulega zmianie. 

 

8. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 8 ust. 14, poprzez zastąpienie zwrotu 

„W przypadki” zwrotem „W przypadku”. W pozostałym zakresie postanowienie § 8 

ust. 14 Wzoru umowy nie ulega zmianie. 

 

9. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 11 ust. 5, poprzez zastąpienie wyrazu 

„zabudowaniem” wyrazem „wbudowaniem”. 

 

10. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 11 ust. 5. Po modyfikacji, § 11 ust. 5 

otrzymuje brzmienie: 

5. Czynności odbioru końcowego mogą zakończyć się dopiero po przedłożeniu przez 

Wykonawcę Zamawiającemu pełnego i kompletnego operatu kolaudacyjnego, 

sporządzonego zgodnie z Instrukcją sporządzenia i zaleceniami dotyczącymi 

zawartości operatu kolaudacyjnego,  stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, nie 

później niż w terminie 6 miesięcy od daty potwierdzenia przez Kierownika Budowy i 

branżowych Inspektorów Nadzoru wykonania przedmiotu Umowy oraz przedłożenia 

dokumentów wskazanych w ust. 16. 

 

11. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na dodaniu Załącznika nr 5 do Umowy – Warunki realizacji 

prac w zakresie budowy przyłącza energetycznego na działce 4/11 oraz prac 

związanych z usunięciem kolizji infrastruktury elektroenergetycznej, który stanowi 

załącznik nr 69 do niniejszej Modyfikacji. 
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§ 2 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 

Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Instalacje elektryczne Silnoprądowe, 

polegającej na dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14 

_FW_PW_IE_E_E-09_OSW_p-1_bud, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako 

plik: 18.10.22_FW_PW_IE_E_E-09_OSW_p-1_bud A_ REW01. 

2. Rysunek wymieniony w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Modyfikacji. 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 

Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja, polegającej na: 

1) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_A_500, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.05_FW_PW_K_A_500_REW01; 

2) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_B_100, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  

18.11.05_FW_PW_K_B_100_REW01; 

3) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_C_500, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.05_FW_PW_K_C_500_REW01; 

4) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_D_160, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.05_FW_PW_K_D_160_REW01; 

5) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

Plik:18.09.14_FW_PW_K_D_161, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.05_FW_PW_K_D_161_REW01; 

6) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_D_180 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.05_FW_PW_K_D_180_REW01; 

7) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_D_181 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.05_FW_PW_K_D_181_REW01; 

8) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_F_500 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.05_FW_PW_K_F_500_REW01; 

9) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_H_500 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.05_FW_PW_K_H_500_REW01; 

10) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_I_500 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.05_FW_PW_K_I_500_REW01; 

11) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_J_500 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.05_FW_PW_K_J_500_REW01; 



 

12) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_D_140 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.14_FW_PW_K_D_140_REW01; 

13) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_D_141 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.14_FW_PW_K_D_141_REW01; 

14) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_D_142 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.14_FW_PW_K_D_142_REW01; 

15) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_D_404 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.14_FW_PW_K_D_404_REW01; 

16) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_D_406 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.14_FW_PW_K_D_406_REW01; 

17) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_F_402 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.14_FW_PW_K_F_402_REW01; 

18) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_C_124 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.19_FW_PW_K_C_124_REW01; 

19) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_D_202 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.19_FW_PW_K_D_202_REW01; 

20) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_G_501 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.11.20_FW_PW_K_G_501_REW01; 

21) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_F_205 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.01.24_FW_PW_K_F_205_REW01; 

22) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_D_402 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.01.31_FW_PW_K_D_402_REW01; 

23) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_F_208 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.01.31_FW_PW_K_F_208_REW01; 

24) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_C_114 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.02.18_FW_PW_K_C_114_REW01; 

25) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_D_170 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.02.18_FW_PW_K_D_170_REW01; 

26) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_D_305 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.02.18_FW_PW_K_D_305_REW01; 
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27) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_E_101 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.02.18_FW_PW_K_E_101_REW01; 

28) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_E_102 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.02.18_FW_PW_K_E_102_REW01; 

29) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_E_103 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.02.18_FW_PW_K_E_103_REW01; 

30) dodaniu rysunku oznaczonego jako plik:18.11.08_FW_PW_K_A_501; 

31) dodaniu rysunku oznaczonego jako plik:18.11.08_FW_PW_K_A_502; 

32) daniu rysunku oznaczonego jako plik:18.11.19_FW_PW_K_D_500; 

33) daniu rysunku oznaczonego jako plik:18.11.19_FW_PW_K_E_500; 

34) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_PZT_701 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.01.30_FW_PW_K_PZT_701_REW02; 

35) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_PZT_702 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.01.30_FW_PW_K_PZT_702_REW02; 

2. Rysunek wymieniony w ust.1 stanowią załączniki od nr 2 do nr 36 niniejszej 

Modyfikacji. 

 

§ 4 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 

Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Architektura,  polegającej na: 

1) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_W_PW_A_rys.AAR5 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako 

plik:18.12.19_FW_PW_A_rys. A AR5_REW01; 

2) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_A_rys.A AR 10 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.02.15_FW_PW_A_rys.A AR 10_REW01; 

3) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_A_rys.AB AD 6 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.02.15_FW_PW_A_rys.AB AD 6_REW01; 

4) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_W1_AP_02 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

19.01.28_FW_PW_W1 AP 02_REW01. 

2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią załączniki od nr 37 do nr 40 niniejszej 

Modyfikacji. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 

Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Książka Wykończenia i Wyposażenia 

Pomieszczeń,  polegającej na: 



 

1) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_KP_rys. AW L17 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 

18.12.19_FW_PW_KP_rys. AW L17_REW01; 

2) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_KP_AW RS16 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  

19.02.20_FW_PW_KP_AW RS16_REW01; 

3) dodaniu rysunku oznaczonego jako plik: 19.02.20_FW_PW_KP_AW RS30_NEW. 

2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią załączniki od nr 41 do nr 43 niniejszej 

Modyfikacji. 

§ 6 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 

Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Instalacje elektryczne Silnoprądowe 

Specyfikacje-legenda opraw, polegającej na zamianie opisu oznaczonego jako plik 

Oświetlenie zielonych ścian i jaskiń wodnych i zastąpienie go plikiem Oświetlenie 

zielonych ścian i jaskiń wodnych REW 01. 

2. Opis wymieniony w ust.1 stanowi załącznik nr 44 do niniejszej Modyfikacji. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 

Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Instalacje elektryczne, polegającej na: 

1) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-09 , rysunku uzupełniającego 

oznaczonego jako plik:03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-09_REW.01; 

2) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-10 , rysunku uzupełniającego 

oznaczonego jako plik: 19.03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-10_REW.01 

3) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-19, rysunku uzupełniającego oznaczonego 

jako plik: 19.03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-19_REW.01 

4) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-20, rysunku uzupełniającego oznaczonego 

jako plik: 19.03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-20_REW.01; 

5) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-21, rysunku uzupełniającego oznaczonego 

jako plik: 19.03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-21_REW.01; 

6) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-22, rysunku uzupełniającego oznaczonego 

jako plik: 19.03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-22_REW.01 

7) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-23 , rysunku uzupełniającego 

oznaczonego jako plik: 19.03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-23_REW.01; 

2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią załączniki od nr 45 do nr 51 niniejszej   

Modyfikacji. 

 

§ 8 
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1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 

Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Instalacje sanitarne, polegającej na  

1) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_ISInstalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a1, rysunku 

uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji 

mechanicznej rys.WM1a1 REW01; 

2) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a1, rysunku 

uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji 

mechanicznej rys.WM1a1 REW02 

3) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a2, rysunku 

uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji 

mechanicznej rys.WM1a2 REW01 

4) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a2, rysunku 

uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji 

mechanicznej rys.WM1a2 REW02 

5) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys., rysunku 

uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji 

mechanicznej rys.WM2a2 REW01 

6) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b1, rysunku 

uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji 

mechanicznej rys.WM2b1 REW01 

7) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b2, rysunku 

uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji 

mechanicznej rys.WM2b2 REW01 

8) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b2, rysunku 

uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji 

mechanicznej rys.WM2b2 REW02 

9) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IS_Rys.KS10 Budynek A Inst. kan. san.-rozwinięcie, rysunku 

uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04_FW_PW_IS_Rys.KS10 REW01 

Budynek A Inst. kan. san.-rozwinięcie 

10) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IS_Rys.KS14 Budynek A Inst. kan. san.-rozwinięcie, rysunku 

uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04_FW_PW_IS_Rys.KS14 REW01 

Budynek A Inst. kan. san.-rozwinięcie 

11) dodaniu do opisu podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14_ FW_PW_IS_Opis 

techniczny – instalacja wentylacji mechanicznej, opisu uzupełniającego oznaczonego 

jako plik: 19.03.04_FW_PW_IS_Opis techniczny – instalacja wentylacji 

mechanicznej Rev.01 



 

12) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako 

plik:18.09.14_FW_PW_IS_Rys.KS3a Budynek A  - rzut I piętra, rysunku 

uzupełniającego oznaczonego jako plik:  19.03.04_FW_PW_IS_Rys.KS3a REW01 

Budynek A  - rzut I piętra 

13) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_IS_Rys.KS5a Budynek A - rzut II piętra ,rysunku uzupełniającego 

oznaczonego jako plik:19.03.04_FW_PW_IS_Rys.KS5a REW 01 Budynek A - rzut II 

piętra 

2. Rysunki wymienione w ust. 1 stanowią załączniki od nr 52 do nr 64 niniejszej 

Modyfikacji. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 

Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy poprzez zmianę zapisów w 

Modyfikacji SIWZ nr 9 z 22 lutego 2019 r. w zakresie § 3 ust.1, § 4 ust.1   i §10 ust.1 

- nadając im nową treść: 

 

§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 

Dokumentacja projektowa:  

1) Projekt Wykonawczy Architektura poprzez dodanie rysunku detalu: Pergole 

stref schładzania sauny zewnętrznej 19.02.15_FW_PW_A_rys.A AD 21 

[NEW]; 

2) Projekt Wykonawczy Książka Wykończenia i Wyposażenia Pomieszczeń 

poprzez, dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_KP_rys.AWSWS5, rysunku uzupełniającego oznaczonego 

jako plik: 19.02.15_FW_PW_KP_rys.AW SWS5_REW01; 

3) Projekt Wykonawczy Konstrukcja poprzez dodanie do rysunku podstawowego 

oznaczonego jako plik:18.09.14_FW_PW_K_A_502 rysunku uzupełniającego 

oznaczonego jako plik: 19.01.30_FW_PW_K_A_502_REW01. 

 

§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 

Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Architektura poprzez: 

1) dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_A_rys.A AE 1,rysunku uzupełniającego oznaczonego jako 

plik:19.01.31_FW_PW_A_rys. A AE 1_REW01; 

2) dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako 

plik:18.09.14_FW_PW_A_rys.BAE1, rysunku uzupełniającego oznaczonego 

jako plik:19.01.31_FW_PW_A_rys. B AE 1_REW01; 

3) dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako 

plik:18.09.14_FW_PW_A_rys. D AE 1_FW_PW_A_rys. CD AE 1, rysunku 

uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.01.31_FW_PW_A_rys. CD AE 

1_REW01. 
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§ 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 

Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Architektura i Konstrukcja w zakresie 

zmiany rysunków przykrycia czaszy kuli tlenu, poprzez: 

1) dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako 

plik:18.09.14_FW_PW_A_rys.B AD 14, rysunku uzupełniającego oznaczonego 

jako plik :19.02.15_FW_PW_A_rys.B AD 14_REW01; 

2) dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako 

plik:18.09.14_FW_PW_A_rys.B AR 20, rysunku uzupełniającego oznaczonego 

jako plik 19.02.15_FW_PW_A_rys.B AR 20_REW01; 

3) dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_A_rys.B AP 04, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako 

plik:19.02.18_FW_PW_A_rys.B AP 04_REW01; 

4) dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako 

plik:18.09.14_FW_PW_A_rys.BAP 05, rysunku uzupełniającego oznaczonego 

jako plik:19.02.18_FW_PW_A_rys.B AP 05_REW02; 

5) dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 

18.09.14_FW_PW_K_G_501, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik : 

19.02.15_FW_PW_K_G_501_REW03. 

 

§ 10 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 

Dokumentacja projektowa Przedmiar robót poprzez dodanie przedmiarów 

uzupełniających oznaczonych jako plik:  

1) 19.03.05 TOM 1 PZT PR uzupełniający; 

2) 19.03.05 TOM 3 i 4 Roboty ogólnobudowlane PR uzupełniający; 

3) 19.03.05 TOM 5 IE PR uzupełniający; 

4) 19.03.05 TOM 6 IS PR uzupełniający. 

2. Przedmiary uzupełniające wymienione w ust.1 stanowią załączniki od nr 65 do nr 68 

niniejszej Modyfikacji. 

 

 

 

 

W załączeniu pliki *pdf 

 Załącznik nr 1 18.10.22_FW_PW_IE_E_E-09_OSW_p-1_bud A_ REW01 

 Załącznik nr 2 18.11.05_FW_PW_K_A_500_REW01 

 Załącznik nr 3 18.11.05_FW_PW_K_B_100_REW01 

 Załącznik nr 4 18.11.05_FW_PW_K_C_500_REW01 

 Załącznik nr 5 18.11.05_FW_PW_K_D_160_REW01 

 Załącznik nr 6 18.11.05_FW_PW_K_D_161_REW01 

 Załącznik nr 7 18.11.05_FW_PW_K_D_180_REW01 

 Załącznik nr 8 18.11.05_FW_PW_K_D_181_REW01 



 

 Załącznik nr 9 18.11.05_FW_PW_K_F_500_REW01 

 Załącznik nr 10 18.11.05_FW_PW_K_H_500_REW01 

 Załącznik nr 11 18.11.05_FW_PW_K_I_500_REW01 

 Załącznik nr 12 18.11.05_FW_PW_K_J_500_REW01 

 Załącznik nr 13 18.11.14_FW_PW_K_D_140_REW01 

 Załącznik nr 14 18.11.14_FW_PW_K_D_141_REW01 

 Załącznik nr 15 18.11.14_FW_PW_K_D_142_REW01 

 Załącznik nr 16 18.11.14_FW_PW_K_D_404_REW01 

 Załącznik nr 17 18.11.14_FW_PW_K_D_406_REW01 

 Załącznik nr 18 18.11.14_FW_PW_K_F_402_REW01 

 Załącznik nr 19 18.11.19_FW_PW_K_C_124_REW01 

 Załącznik nr 20 18.11.19_FW_PW_K_D_202_REW01 

 Załącznik nr 21 18.11.20_FW_PW_K_G_501_REW01 

 Załącznik nr 22 19.01.24_FW_PW_K_F_205_REW01 

 Załącznik nr 23 19.01.31_FW_PW_K_D_402_REW01 

 Załącznik nr 24 19.01.31_FW_PW_K_F_208_REW01 

 Załącznik nr 25 19.02.18_FW_PW_K_C_114_REW01 

 Załącznik nr 26 19.02.18_FW_PW_K_D_170_REW01 

 Załącznik nr 27 19.02.18_FW_PW_K_D_305_REW01 

 Załącznik nr 28 19.02.18_FW_PW_K_E_101_REW01 

 Załącznik nr 29 19.02.18_FW_PW_K_E_102_REW01 

 Załącznik nr 30 19.02.18_FW_PW_K_E_103_REW01 

 Załącznik nr 31 18.11.08_FW_PW_K_A_501 

 Załącznik nr 32 18.11.08_FW_PW_K_A_502 

 Załącznik nr 33 18.11.19_FW_PW_K_D_500 

 Załącznik nr 34 18.11.19_FW_PW_K_E_500 

 Załącznik nr 35 19.01.30_FW_PW_K_PZT_701_REW02 

 Załącznik nr 36 19.01.30_FW_PW_K_PZT_702_REW02 

 Załącznik nr 37 18.12.19_FW_PW_A_rys. A AR5_REW01 

 Załącznik nr 38 19.02.15_FW_PW_A_rys.A AR 10_REW01 

 Załącznik nr 39 19.02.15_FW_PW_A_rys.AB AD 6_REW01 

 Załącznik nr 40 19.01.28_FW_PW_W1 AP 02_REW01 

 Załącznik nr 41 18.12.19_FW_PW_KP_rys. AW L17_REW01 

 Załącznik nr 42 19.02.20_FW_PW_KP_AW RS16_REW01 

 Załącznik nr 43 19.02.20_FW_PW_KP_AW RS30_NEW 

 Załącznik nr 44 Oświetlenie zielonych ścian i jaskiń wodnych REW 01 

 Załącznik nr 45 19.03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-09_REW.01 

 Załącznik nr 46 19.03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-10_REW.01 

 Załącznik nr 47 19.03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-19_REW.01 

 Załącznik nr 48 19.03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-20_REW.01 

 Załącznik nr 49 19.03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-21_REW.01 

 Załącznik nr 50 19.03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-22_REW.01 

 Załącznik nr 51 19.03.04_FW_PW_IE_Rys.3001_PW_E_E-23_REW.01 

 Załącznik nr 52 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a1 

REW01 
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 Załącznik nr 53 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a1 

REW02 

 Załącznik nr 54 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a2 

REW01 

 Załącznik nr 55 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a2 

REW02 

 Załącznik nr 56 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2a2 

REW01 

 Załącznik nr 57 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b1 

REW01 

 Załącznik nr 58 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b2 

REW01 

 Załącznik nr 59 19.03.04_FW_PW_IS_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b2 

REW02 

 Załącznik nr 60 19.03.04_FW_PW_IS_Rys.KS10 REW01 Budynek A Inst. kan. san.-

rozwinięcie 

 Załącznik nr 61 19.03.04_FW_PW_IS_Rys.KS14 REW01 Budynek A Inst. kan. san.-

rozwinięcie 

 Załącznik nr 62 19.03.04_FW_PW_IS_Opis techniczny – instalacja wentylacji 

mechanicznej Rev.01 

 Załącznik nr 63 19.03.04_FW_PW_IS_Rys.KS3a REW01 Budynek A  - rzut I piętra 

 Załącznik nr 64 19.03.04_FW_PW_IS_Rys.KS5a REW 01 Budynek A - rzut II piętra 

 Załącznik nr 65 19.03.05 TOM 1 PZT PR uzupełniający 

 Załącznik nr 66 19.03.05 TOM 3 i 4 Roboty ogólnobudowlane PR uzupełniający 

 Załącznik nr 67 19.03.05 TOM 5 IE PR uzupełniający 

 Załącznik nr 68 19.03.05 TOM 6 IS PR uzupełniający 

 Załącznik nr 69 Warunki realizacji prac w zakresie budowy przyłącza energetycznego 

na działce 4/11 oraz prac związanych z usunięciem kolizji infrastruktury 

elektroenergetycznej 

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

niezmienione. 

 


