
Ogłoszenie nr 500036025-N-2017 z dnia 29-09-2017 r.  

Ogrodzieniec: Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową wodociągu rozdzielczego i 

przyłączami wodociągowymi - Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 515334-N-2017  

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  
nie  

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  
tak  

Numer ogłoszenia: 108278-2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ogrodzieniec, Krajowy numer identyfikacyjny 276258842, 

ul. Plac Wolności  25, 42-440   Ogrodzieniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 6709700, 

e-mail j.gakowska@ogrodzieniec.pl, faks 32 6709721.  

Adres strony internetowej (url): www.ogrodzieniec.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową wodociągu rozdzielczego i przyłączami 

wodociągowymi - Plac Piłsudskiego w Ogrodzieńcu  

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

IRG.271.6.2017  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: 1) Budowy – przebudowy 

drogi gminnej – Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu: a) projekt obejmuje łącznie obszar 1300 

m2 (wraz z terenem zieleni), w tym ok. 1050 m2 stanowić będzie powierzchnie utwardzone 

(jezdnia, zjazdy, chodniki, dojścia do posesji). b) prace obejmą obszar pasa drogowego drogi 

gminnej. Łączna długość opracowania wynosi ok. 150 m dla drogi. c) w projekcie 

zaproponowana następujące rodzaje nawierzchni: - nawierzchnia jezdni, zjazdów i dojść do 

posesji: kostka betonowa drobnowymiarowa bezfazowa z kostki betonowej płukanej, - 

pobocza gruntowe ulepszone kruszywem; nie dopuszcza się wykonania poboczy z destryktu. 

2) Przebudowy wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy 

działki zlokalizowanych w miejscowości Ogrodzieniec w rejonie Placu Piłsudskiego. Zakres 

robót obejmuje: a) budowę sieci wodociągowej PE100 – Ø110[mm] – ok. 130,0 [mb], b) 



budowę przyłączy wodociągowych PE100 – Ø32[mm] – 15 szt., ok. 75 [mb], c) odcięcie 

istniejącego wodociągu rozdzielczego.  

 

II.4) Główny kod CPV: 45233140-2  

Dodatkowe kody CPV:  
45111200-0,  

45231000-5,  

45100000-8,  

45200000-9,  

45111100-9  

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa 

ramowa/dynamiczny system zakupów:  
30.09.2017 r.  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY  

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:  
25/09/2017  

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:  
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:  

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:  
Przedłużenie terminu realizacji zadania nastąpiło na skutek niemożliwej do przewidzenia 

sytuacji, gdzie na placu budowy równolegle prowadzone są prace inwestycyjne przez inne 

podmioty na zlecenie innych instytucji niż Zamawiający (właścicieli sieci gazowej i 

energetycznej).  

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:  

 


