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                                                                            Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Nr sprawy: FW/ZP/1/2018 

 

                                                                                    

MODYFIKACJA SIWZ nr 8 

 

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 załącznika nr 4 Dokumentacja 

projektowa Projekt wykonawczy polegającej na: 

- dodaniu Projektu rozbiórek obiektów budowlanych na obszarze dz. Nr 14/11,4/14 i 

14/5 z obrębu 3013 w Szczecinie, 

-  dodaniu Specyfikacji Technicznej i Wykonania Robót SST-B.01. 

 - zmianie przedmiaru robót w zakresie Tom 1 PZT poz. od 1 d.1 do 8 d.1. 

2. Projekt rozbiórek, STWiOR i przedmiar robót wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki  

nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej Modyfikacji. 

 

§ 2 

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

Projektowa, Projekt Wykonawczy Architektura, poprzez : 

a) zamianę Zał. nr 1 Zestawienie przegród budowlanych pionowych_REW01 (patrz: 

Modyfikacja nr 2 z 30.11.2018 r.) - na Zał.1 Zestawienie przegród budowlanych 

pionowych_REW02, 

b) zamianę Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - poprzez zmianę 
pliku elektronicznego oznaczonego jako:18.10.0519.01.29_FW_SST_A_06_Ściany 

działowe i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych i cementowych - na plik 

oznaczony jako: 19.01.29_FW_SST_A_06_Ściany działowe i okładziny z płyt 

gipsowo-kartonowych i cementowych_REW01, 

2. Dokumenty zamienne wymienione w ust. 1 stanowią załączniki  nr 4 i nr 5 do 

niniejszej Modyfikacji . 

 

§ 3 

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

projektowa Projekt Wykonawczy Architektura, polegającej na zastąpieniu rysunku 
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oznaczonego jako: plik nr 18.09.14_FW_PW_A_rys. A AD 9 – rysunkiem 

zamiennym oznaczonym jako plik: 19.01.25_FW_PW_A_rys. A AD 9 REW01. 

2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 6  do niniejszej 

Modyfikacji. 

 

§ 4 

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

projektowa Projekt Wykonawczy Książka wykończenia i wyposażenia pomieszczeń 

zastępując plik 18.09.14_FW_PW_KP_opis i 18.09.14_FW_PW_KP_str.tyt., na   

pliki: plik oznaczony jako 19.01.14_FW_PW_KP_opis_REW01 i plik oznaczony 

jako: 19.01.14_FW_PW_KP_str.tyt.REW01. 

2. Rysunki zamienne wymienione w ust. 1 stanowią załączniki nr 7 i nr 8  do niniejszej 

Modyfikacji. 

§ 5 

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

projektowa Projekt Wykonawczy Książka wykończenia i wyposażenia pomieszczeń, 

poprzez dodanie  przykładowych karty katalogowych łóżek z sianem: 

- KK-WSW-22 - Łóżko drewniane dwuosobowe 

- KK-WSW-23 - Łóżko drewniane jednoosobowe  

2. Karty katalogowe wymienione w ust. 1 stanowią załączniki nr 9 i 10  do niniejszej 

Modyfikacji. 

 

§ 6 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznik nr 4 Dokumentacja 

projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja, poprzez zmianę rysunku oznaczonego 

jako plik: 18.09.14_FW_PW_K_F_209_REW01, na rysunek zamienny oznaczony 

jako plik: 19.01.24_FW_PW_K_F_209_REW01. 

2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 11  do niniejszej 

Modyfikacji. 

 

§ 7 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznik nr 4 Dokumentacja 

projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja, poprzez zamianę rysunku oznaczonego 

jako plik: 18.09.14_FW_PW_K_G_402, na rysunek zamienny oznaczony jako plik: 

19.01.16_FW_PW_K_G_402_REW01. 

2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 12  do niniejszej 

Modyfikacji. 

 

§ 8 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznik nr 4 Dokumentacja 

projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja, poprzez: 

a) zastąpienie rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_FW_PW_K_PZT_701, 

rysunkiem oznaczonym jako plik: 19.01.30_FW_PW_K_PZT_701_REW01, 

b) zstąpienie rysunku oznaczonego jako: plik 

18.09.14_FW_PW_K_PZT_702_FW_PW_K_PZT_702, rysunkiem 

oznaczonym jako plik: 19.01.30_FW_PW_K_PZT_702_REW01). 

2. Rysunki zamienne wymienione w ust. 1 stanowią załączniki nr 13 i 14  do niniejszej 

Modyfikacji. 
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§ 9 

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

projektowa Projekt wykonawczy Konstrukcja, poprzez zmianę rysunku oznaczonego 

jako plik: 18.09.14_FW_PW_K_B_401, na rysunek oznaczony jako plik: 

19.01.16_FW_PW_K_B_401_REW01. 

2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 15  do niniejszej 

Modyfikacji. 

 

§ 10 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ zakresie załącznika nr 4 Dokumentacja 

projektowa Projekt wykonawczy Konstrukcja poprzez zmianę rysunku oznaczonego 

jako plik: 18.09.14_ FW_PW_K_B_403, na rysunek oznaczony jako plik: 

19.01.24_FW_PW_K_B_403_REW01. 

2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 16  do niniejszej 

Modyfikacji . 

§ 11 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ zakresie załącznika nr 4 Dokumentacja 

projektowa Projekt wykonawczy Konstrukcja poprzez zmianę rysunku plik:18.09.14_ 

FW_PW_K_A_203 na rysunek plik: 19.01.24_FW_PW_K_A_203_REW01. 

2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 17  do niniejszej 

Modyfikacji. 

 

§ 12 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ zakresie załącznika nr 4 Dokumentacja 

projektowa Projekt wykonawczy Konstrukcja, poprzez: 

a) zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_ FW_PW_K_A_100, na 

rysunek oznaczony jako plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_100_REW01, 

b) zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_FW_PK_K_A110, na rysunek 

oznaczony jako plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_110_REW01, 

c) zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14__FW_PW_K_A_140, na 

rysunek oznaczony jako plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_140_REW01, 

d) zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14 _FW_PW_K_A153, na rysunek 

oznaczony jako plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_153_REW01, 

e) zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_FW_PW_K_A_301, na rysunek 

oznaczony jako plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_301_REW01, 

f) zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_FW_PW_K_A_302, na rysunek 

oznaczony jako plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_302_REW01. 

2. Rysunki zamienne wymienione w ust. 1 stanowią załączniki nr 18,  nr 19, nr 20, nr 

21, nr 22,  i nr 23  do niniejszej Modyfikacji. 

 

§ 13 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ zakresie załącznika nr 4 Dokumentacja 

projektowa Przedmiar robót Instalacje elektryczne niskoprądowe, poprzez dodanie 

przedmiar dla instalacji systemu przywoławczego jako składowa systemu kontroli 

dostępu SKD. 

2. Przedmiar robót dla systemu kontroli dostępu SKD, wymieniony w ust. 1, stanowi  

załącznik nr 24 do niniejszej Modyfikacji. 
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§ 14 

 

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

projektowa Projekt Wykonawczy Książka wykończenia i wyposażenia pomieszczeń, 

zastępując rysunek oznaczony jako plik: 18.09.14_ FW_PW_KP_rys.AW RS1, 

rysunkiem oznaczonym jako plik: 19.01.25_FW_PW_KP_rys.AW RS1_REW01. 

2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 25  do niniejszej 

Modyfikacji. 

 

 

W załączeniu pliki *pdf 

• Załącznik nr 1: Projekt rozbiórek obiektów budowlanych na obszarze dz. Nr 

14/11,4/14 i 14/5 z obrębu 3013 w Szczecinie, 

• Załącznik nr 2: Specyfikacji Technicznej i Wykonania Robót SST-B.01, 

• Załącznik nr 3: Przedmiar robót w zakresie Tom 1 PZT poz. od 1 d.1 do 8 d.1, 

• Załącznik nr 4: Zał.1 Zestawienie przegród budowlanych pionowych_REW02, 

• Załącznik nr 5: plik: 19.01.29_FW_SST_A_06_Ściany działowe i okładziny z płyt 

gipsowo-kartonowych i cementowych_REW01, 

• Załącznik nr 6: plik: 19.01.25_FW_PW_A_rys. A AD 9 REW01, 

• Załącznik nr 7: plik: 19.01.14_FW_PW_KP_opis_REW01,  

• Załącznik nr 8: plik: 19.01.14_FW_PW_KP_str.tyt.REW01, 

• Załącznik nr 9: karta katalogowa KK-WSW-22 - Łóżko drewniane dwuosobowe, 

• Załącznik nr 10: karta katalogowa KK-WSW-23 - Łóżko drewniane jednoosobowe, 

• Załącznik nr 11: plik: 19.01.24_FW_PW_K_F_209_REW01, 

• Załącznik nr 12: plik: 19.01.16_FW_PW_K_G_402_REW01. 

• Załącznik nr 13: plik: 19.01.30_FW_PW_K_PZT_701_REW01, 

• Załącznik nr 14: plik: 19.01.30_FW_PW_K_PZT_702_REW01, 

• Załącznik nr 15: plik: 19.01.16_FW_PW_K_B_401_REW01, 

• Załącznik nr 16: plik: 19.01.24_FW_PW_K_B_403_REW01, 

• Załącznik nr 17: plik: 19.01.24_FW_PW_K_A_203_REW01, 

• Załącznik nr 18: plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_100_REW01, 

• Załącznik nr 19: plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_110_REW01, 

• Załącznik nr 20: plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_140_REW01, 

• Załącznik nr 21: plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_153_REW01, 

• Załącznik nr 22: plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_301_REW01, 

• Załącznik nr 23: plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_302_REW01, 

• Załącznik nr 24: Przedmiar robót dla systemu kontroli dostępu SKD, 

• Załącznik nr 25: plik: 19.01.25_FW_PW_KP_rys.AW RS1_REW01.  

 

 

 

 

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe 

zapisy SIWZ pozostają niezmienione. 

 


