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Ogłoszenie nr 560432915-N-2021 z dnia 15.06.2021 r.
Lipnica Wielka: Wykonanie ścieżek rowerowych Rabczyce1, Rabczyce3 oraz remont drogi gminnej
Rabczyce2 dla celów ruchu rowerowego na terenie gminy Lipnica Wielka
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka 2014-2020,
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 770795-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510424198-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Lipnica Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny
49000846000000, ul. Lipnica Wielka 518 , 34-483 Lipnica Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska,
tel. +48 18 2634595, e-mail lipnicaw@gminyrp.pl, faks +48 18 2634597.
Adres strony internetowej (url): www.lipnicawielka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie ścieżek rowerowych Rabczyce1, Rabczyce3 oraz remont drogi gminnej Rabczyce2 dla
celów ruchu rowerowego na terenie gminy Lipnica Wielka
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
271.12.2020
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 Wykonanie ścieżek rowerowych Rabczyce1 Rabczyce3 oraz remont
drogi gminnej Rabczyce2 dla celów ruchu rowerowego” w tym: 1. Wykonanie ścieżki rowerowej na
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drodze Rabczyce1 Przedmiotem jest wykonanie remontu drogi Rabczyce1 na dz. ew.
7234,7519,7520, 7486 (RZGW7499) w km 0+000-1+120 w miejscowości Lipnica Wielka dla celów
ruchu rowerowego (ścieżki rowerowej). Zakres obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie
odwodnienia, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni tłuczniowej, roboty wykończeniowe
oraz postawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz
zakres robót określają: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar
robót. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego obszaru pogranicza” w ramach projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego na wspólnej Orawie”. 2. Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze Rabczyce3
Przedmiotem jest wykonanie remontu drogi Rabczyce3 na dz. ew. 5544, 5554 w km 0+000-0+217 o
szerokości 4 m w miejscowości Lipnica Wielka dla celów ruchu rowerowego (ścieżki rowerowej).
Zakres obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie odwodnienia, wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni tłuczniowej, roboty wykończeniowe oraz postawienie urządzeń
bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. Zadanie
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2014-2020, Oś Priorytetowa 1. „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
obszaru pogranicza” w ramach projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na
wspólnej Orawie”. 3. Remont drogi gminnej Rabczyce2 dla celów ruchu rowerowego Przedmiotem
jest wykonanie remontu drogi Rabczyce3 na dz. ew. 5553, 7467 w km 0+000-0+325 w
miejscowości Lipnica Wielka dla celów ruchu rowerowego (ścieżki rowerowej). Zakres obejmuje
roboty przygotowawcze, wykonanie odwodnienia, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni
tłuczniowej, roboty wykończeniowe oraz postawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają: Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych, przedmiar robót stanowiące załączniki do siwz.
II.4) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
45220000-5,
45111000-8,
45000000-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania zamówienia do 31.05.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/05/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
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podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana terminu wykonania zamówienia z: do 31.05.2021 r. na: do 25.06.2021 r. Przesunięcie nastąpiło
o ilość dni równą ilości dni z opadami i brakiem dostępności na teren budowy czyli o 25 dni.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana terminu wykonania zamówienia wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a
konieczność zmiany terminu umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający nie
mógł przewidzieć przygotowując przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego.
Na zmianę terminu wykonania zamówienia wpłynęły następujące okoliczności: 1. Utrzymujące się
opady atmosferyczne uniemożliwiające przekazanie placu budowy, a tym samym prawidłowe
wykonanie całości przedmiotu umowy – przesunięcie nastąpiło o ilość dni równą ilości dni z opadami,
czyli o 25 dni. 2. Nawodniony grunt, spowodował braku dostępności na teren budowy niezbędnego
sprzętu, potrzebnych materiałów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – przesunięcie
nastąpiło o ilość dni równą liczonemu w dniach czasowi braku dostępności, czyli o 25 dni. Wszystkie
powyżej przedstawione okoliczności, strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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