
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „05800 budowa trasy rowerowej łączącej 

Gminę Kąty Wrocławskie z istniejącą infrastrukturą rowerową na ul. Mokronoskiej we
Wrocławiu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie
Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020568529

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ofiar Oświęcimskich 36

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-059

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wi.wroc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00048388/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-07 10:56

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00036027/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówenia (poza nadzorem autorskim) wynosi 7 miesięcy od
dnia zawarcia umowy, przy zachowaniu następujących terminów pośrednich:
1.1. W terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy, Wykonawca opracuje ostateczny projekt
budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu i BIOZ wraz z pozyskaniem decyzji i
uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających
rozpoczęcie robót budowlanych i przedłoży go Zamawiającemu, celem uzyskania akceptacji
przez Komisję Oceny Dokumentacji Projektowej.
1.2. W terminie do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do
sporządzenia i przekazania Zamawiającemu ostateczności tych decyzji umożliwiających
rozpoczęcie robót budowlanych.
2. Powyższe terminy, mogą ulec zmianie w formie aneksu do umowy w przypadku przedłużenia
się procesu uzgadniania przez jednostki elementów projektowych wymagających takiego
uzgodnienia, ponad okres 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę tych elementów
projektowych, o ile to przedłużenie nie będzie wynikać z winy Wykonawcy, a także w innych
przypadkach wskazanych w § 14 wzoru umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania
pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu dla robót zrealizowanych na
podstawie opracowania wykonanego według wzoru umowy. Planowany termin zakończenia
robót i sprawowania nadzoru to 30.10.2022 r. W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie
zakończyły się w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany do
pełnienia nadzoru autorskiego do czasu ich zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przystąpienia do realizacji robót objętych
dokumentacją projektową co najmniej 30 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem pełnienia
nadzoru autorskiego.

Po zmianie: 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówenia (poza nadzorem autorskim) wynosi 7 miesięcy od
dnia zawarcia umowy, przy zachowaniu następujących terminów pośrednich:
1.1. W terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy, Wykonawca opracuje ostateczny projekt
budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu i BIOZ wraz z pozyskaniem decyzji i
uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających
rozpoczęcie robót budowlanych i przedłoży go Zamawiającemu, celem uzyskania akceptacji
przez Komisję Oceny Dokumentacji Projektowej.
1.2. W terminie do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do
sporządzenia i przekazania Zamawiającemu ostateczności tych decyzji umożliwiających
rozpoczęcie robót budowlanych.
2. Powyższe terminy, mogą ulec zmianie w formie aneksu do umowy w przypadku przedłużenia
się procesu uzgadniania przez jednostki elementów projektowych wymagających takiego
uzgodnienia, ponad okres 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę tych elementów
projektowych, o ile to przedłużenie nie będzie wynikać z winy Wykonawcy, a także w innych
przypadkach wskazanych w § 14 wzoru umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania
pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu dla robót zrealizowanych na
podstawie opracowania wykonanego według wzoru umowy. Planowany termin zakończenia
robót i sprawowania nadzoru to 30.10.2023 r. W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie
zakończyły się w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany do
pełnienia nadzoru autorskiego do czasu ich zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przystąpienia do realizacji robót objętych
dokumentacją projektową co najmniej 30 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem pełnienia
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nadzoru autorskiego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-02-11 09:00

Po zmianie: 
2022-02-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-02-11 12:00

Po zmianie: 
2022-02-16 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-03-12

Po zmianie: 
2022-03-17
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