
Rewal, dnia 07.01.2011 r. 
 

Znak sprawy: ID/341/41/01/10 
 
        WYKONAWCY 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Rewitalizacja zabytkowej 

linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i 
budowli wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I” 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Wójt Gminy Rewal 
dokonuje modyfikacji treści SIWZ dla postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 
w/w zadania: 
 
1) W załączniku do rozdziału III pkt. 3 SIWZ „Przedmiot zamówienia” w cz. I dodaje się 

pkt. 9 i 10 treści: 
9. Zamawiający informuje, Ŝe równolegle do realizacji zadania objętego niniejszym 

postępowaniem przetargowym, realizowane będzie zadanie związane z budową ścieŜki 
rowerowej na trasie Niechorze – Pogorzelica. Projektowana ścieŜka rowerowa przebiegać 
będzie w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, w tym przez remontowany most na 
kanale Liwka. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do współpracy z wykonawcą 
ścieŜki rowerowej. 

10. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyprzedzającego zakończenia robót 
budowanych tak, aby moŜliwe było uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie wykonanej 
inwestycji do 31 maja 2012 r. 

2) Rozszerza się katalog okoliczności mogących skutkować zmianą w umowie, poprzez 
dodanie nowej treści do art. 13 wzoru umowy „Zmiana umowy”: 

1. W ust. 13.3. lit a) dodaje się tiret 8 treści: 
• zmiana terminów zakończenia elementów robót bez zmiany terminu zakończenia 

umowy – aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i finansowania. 
2. W ust. 13.3. lit c) dodaje się tiret 4 i następne,  treści: 

• zamiana materiałów lub urządzeń w zakresie ich równowaŜności, z rozliczeniem 
wartościowym, 

• wyłączenie zakresu umownego robót wraz z pomniejszeniem ustalonego 
wynagrodzenia w kosztorysie ofertowym za te roboty,  

• zmiana umowy w zakresie wyeliminowania błędów w dokumentacji projektowej,  
• pomniejszenie zakresu umownego elementów robót wykazanych w tabeli cenowej 

oferty do zakresu rzeczywiście wykonanego z pomniejszeniem wynagrodzenia w 
oparciu o cenę jednostkową, wynikającą z tabeli cenowej lub kosztorysu ofertowego i 
zakres robót nie wykonany. 

 

Wprowadzone wyŜej zmiany do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stają się 
jej integralna i obowiązującą częścią. 
        Za Zamawiającego 
        Sekretarz  Komisji Przetargowej 
 

        Tomasz Bartkowski 

 

                   Gmina Rewal 
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