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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: zmian treści SWZ w postępowaniu nr ZP/3/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zadania „05800 budowa trasy rowerowej łączącej Gminę Kąty Wrocławskie z istniejącą 

infrastrukturą rowerową na ul. Mokronoskiej we Wrocławiu”,  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

  

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący 

sposób: 

 

Zmiana nr 1 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Instrukcji dla Wykonawców (IDW - Część I SWZ) poprzez skreślenie 

punktu 8.3. o treści: 

„8.3. 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.” 

 

I zastąpienie go punktem 8.3. w brzmieniu: 

„8.3. 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.” 

 

Zmiana nr 2 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Wzoru Formularza Oferty (załącznik nr 1 do IDW) poprzez skreślenie 

punktu 4.4.3. o treści: 

„4.3.3. 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.” 

 

I zastąpienie go punktem 4.3.3. w brzmieniu: 

„4.3.3. 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.” 
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Zmiana nr 3 

Zamawiający informuje, że modyfikuje Wzór Umowy (Część II SIWZ) poprzez skreślenie w § 2  punktu 3. o treści: 

„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 niniejszej 

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.” 

 

I zastąpienie go punktem 8.3. w brzmieniu: 

„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 niniejszej 

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.” 

 

Zmiana nr 4: 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: 

- składania ofert na dzień 16.02.2022r. godzina: 09:00 

- otwarcia ofert na dzień 16.02.2022r. godzina: 12:00 

- termin związania ofertą na dzień 17.03.2022r. (zmianie ulega punkt 19. Instrukcji dla Wykonawców). 

 

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

 

Z poważaniem 

Magdalena Świątek 

Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych 
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