
 

 

ZP.271.1.8.2022                                                                          Sucha Beskidzka 15.06.2022 r. 
 

 
 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy 
Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                   
pn. „Prace modernizacyjne i renowacyjne na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego              
w Suchej Beskidzkiej – atrakcji turystycznej regionu – część I (parkingi)”, prowadzonym 
w trybie podstawowym bez negocjacji, została zmieniona treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) w zakresie przedmiaru robót (załącznik nr 4 do SWZ) – opis poz. 32 i 33 
 
zamiast: 
 

32 
KNR 231 

511/3 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - KOSTKA BETONOWA GR 8 CM 
KOLOR PIASKOWY - MIEJSCA POSTOJOWE (kostka o 3 różnych 
wymiarach, faktura kostki i jej wygląd dostosowana do zabytkowego 
charakteru miejsca) 

m2 1 047,7 

33 
KNR 231 

511/3 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - KOSTKA BETONOWA GR 8 CM 
KOLOR GRAFIT  (kostka o 3 różnych wymiarach, faktura kostki i jej wygląd 
dostosowana do zabytkowego charakteru miejsca) 

m2 1 121,34 

 
 
otrzymuje brzmienie: 
 

32 
KNR 231 

511/3 

 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM 
KOLOR PIASKOWY - MIEJSCA POSTOJOWE (kostka o minimum                         
4 różnych wymiarach. Wymiar najmniejszej kostki od 104x139 mm, 
wymiar największej kostki do 209x139 mm, pozostałe kostki                               
o wymiarach pośrednich, faktura kostki i jej wygląd dostosowane                          
do zabytkowego charakteru miejsca) 
 

m2 1 047,7 

33 
KNR 231 

511/3 

 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM 
KOLOR GRAFIT (kostka o minimum 4 różnych wymiarach. Wymiar 
najmniejszej kostki od 104x139 mm, wymiar największej kostki                         
do 209x139 mm, pozostałe kostki o wymiarach pośrednich, faktura kostki  
i jej wygląd dostosowane do zabytkowego charakteru miejsca) 
 

m2 1 121,34 

 
 
 
 
 
                                                                         Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 
 
                                                                                      Stanisław Lichosyt 


