
 

 

 

 

 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 

Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław 

T +48 71 77 10 900 lub 901 

F +48 71 77 10 904 

E przetargi@wi.wroc.pl 

www.wi.wroc.pl 

 

 Wrocław, 26.01.2022 

 

 

 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: zmiany treści SWZ w postępowaniu nr ZP/4/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „05790 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dwóch zadań: 

Zadanie 1. – Przebudowa ul. Bożego Ciała i ul. Widok w celu wydzielenia drogi rowerowej 

Zadanie 2. – Budowa MKT oraz remont nawierzchni w ul. Szewskiej  

w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku: ul. Świdnicka – ul. Bożego Ciała – ul. Widok – 

ul. Szewska we Wrocławiu. 

 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019  - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji warunków 

zamówienia (SWZ): 

 

Zmiana nr 1: 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Części III SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez skreślenie fragmentu 

punktu 19.1. o treści: 

"Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych z wykonaniem dokumentacji 

projektowej przebudowy/rozbudowy infrastruktury sieciowej i drogowej, zieleni, elementów małej architektury np. ławek, 

barierek, stojaków rowerowych w rejonie inwestycji tj. ul. Bardzkiej oraz sąsiadujących nią ulic we Wrocławiu." 

 

i zastępuje go fragmentem w brzmieniu: 

"Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć prac związanych z wykonaniem dokumentacji 

projektowej przebudowy/rozbudowy infrastruktury sieciowej i drogowej, zieleni, elementów małej architektury np. ławek, 

barierek, stojaków rowerowych w rejonie inwestycji tj. ulic: Świdnickiej, Bożego Ciała, Szewskiej oraz sąsiadujących z nimi 

ulicami we Wrocławiu." 

 

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

Miejsca i terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem 

 

 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
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