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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy: postępowania nr ZP/18/TP/2021, pn. 04891 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian 
klimatu - Parki kieszonkowe – etap 2 

Część 1: OBSZAR NR 3: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 3 – podwórze pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, 
Lompy, Orzeszkowej i Jaracza we Wrocławiu 

Część 2: OBSZAR NR 6: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 6 – podwórze pomiędzy ulicami: Nowowiejską, 
Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego we Wrocławiu 

Część 3: OBSZAR NR 7: wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 7 – podwórze przy ul. Wygodnej pomiędzy 
ulicami: Nowowiejską a Żeromskiego we Wrocławiu 

 
 

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.)dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji warunków Zamówienia:  

 

Zmiana nr 1  

 

W Opisie Przedmiotu zamówienia dot. Części 1 Zamawiający wprowadza następującą zmianę:  

 

Wprowadza się zmianę nr 1 poprzez dodanie w p. 5.5 1) punktu 1a) o treści: 

„Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i zamontowania dwóch tablic informacyjnych. Jedną tablicę na czas 

realizacji inwestycji, drugą pamiątkową do pozostawienia na stałe. Wymiary tablic: 1x0,5m. Tablice należy wykonać z 

blachy ocynkowanej 1,25 mm w kształcie prostokąta z narożnikami w kształcie prostym. Dopuszcza się aby tablica 

była wykonana z trzech skręcanych ze sobą paneli (na zakładkę) za pomocą śrub. Krawędzie metalowej tablicy muszą 

być podwójnie zagięte na całym obwodzie z otworami służącymi do mocowania za pomocą uchwytów uniwersalnych. 

Tylna część tablicy malowana farbą proszkową w kolorze szarym RAL 7037. Lico – folia nieodblaskowa, 

zabezpieczona laminatem UV, druk cyfrowy. Parametry słupków: słupek ocynkowany Ø 76,1 ścianka 2,5 mm 

(konstrukcja wsporcza), słupek ocynkowany Ø 60,3 ścianka 2,9 mm (zastrzał). Uchwyt uniwersalny ocynkowany 

przeznaczony do montażu na słupkach Ø 60,3 – 76,1 mm. Tablice należy ustawić w miejscu widocznym dla 

mieszkańców. Po zawarciu umowy dotyczącej niniejszego zadania, przedstawiciel WI wskaże Wykonawcy miejsce 

ustawienia tablic (w rejonie robót) oraz wkład informacyjny. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekt 

tablic na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego”. 

Koszt zmiany należy uwzględnić w ofercie. 

 

Zmiana nr 2  

 
W Opisie Przedmiotu zamówienia dot. Części 2 Zamawiający wprowadza następującą zmianę:  
 

Skreśla się punkt 5.7 1) (tiret 37): 

 

„Przy wjeździe na teren budowy Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informującą o utrudnieniach z 

podaniem zakresu robót oraz terminem rozpoczęcia i zakończenia robót” 

 

i zastępuje się punktem o treści: 
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„Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i zamontowania dwóch tablic informacyjnych. Jedną tablicę na czas 

realizacji inwestycji, drugą pamiątkową do pozostawienia na stałe. Wymiary tablic: 1x0,5m. Tablice należy wykonać z 

blachy ocynkowanej 1,25 mm w kształcie prostokąta z narożnikami w kształcie prostym. Dopuszcza się aby tablica 

była wykonana z trzech skręcanych ze sobą paneli (na zakładkę) za pomocą śrub. Krawędzie metalowej tablicy muszą 

być podwójnie zagięte na całym obwodzie z otworami służącymi do mocowania za pomocą uchwytów uniwersalnych. 

Tylna część tablicy malowana farbą proszkową w kolorze szarym RAL 7037. Lico – folia nieodblaskowa, 

zabezpieczona laminatem UV, druk cyfrowy. Parametry słupków: słupek ocynkowany Ø 76,1 ścianka 2,5 mm 

(konstrukcja wsporcza), słupek ocynkowany Ø 60,3 ścianka 2,9 mm (zastrzał). Uchwyt uniwersalny ocynkowany 

przeznaczony do montażu na słupkach Ø 60,3 – 76,1 mm. Tablice należy ustawić w miejscu widocznym dla 

mieszkańców. Po zawarciu umowy dotyczącej niniejszego zadania, przedstawiciel WI wskaże Wykonawcy miejsce 

ustawienia tablic (w rejonie robót) oraz wkład informacyjny. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekt 

tablic na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego”. 

Koszt zmiany należy uwzględnić w ofercie. 

 

 

Zmiana nr 3  

 

W Opisie Przedmiotu zamówienia dot. Części 3 Zamawiający wprowadza następującą zmianę:  

 

Wprowadza się zmianę poprzez dodanie w p. 5.5 1) punktu 1a) o treści: 

„Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i zamontowania dwóch tablic informacyjnych. Jedną tablicę na czas 

realizacji inwestycji, drugą pamiątkową do pozostawienia na stałe. Wymiary tablic: 1x0,5m. Tablice należy wykonać                        

z blachy ocynkowanej 1,25 mm w kształcie prostokąta z narożnikami w kształcie prostym. Dopuszcza się aby tablica 

była wykonana z trzech skręcanych ze sobą paneli (na zakładkę) za pomocą śrub. Krawędzie metalowej tablicy muszą 

być podwójnie zagięte na całym obwodzie z otworami służącymi do mocowania za pomocą uchwytów uniwersalnych. 

Tylna część tablicy malowana farbą proszkową w kolorze szarym RAL 7037. Lico – folia nieodblaskowa, 

zabezpieczona laminatem UV, druk cyfrowy. Parametry słupków: słupek ocynkowany Ø 76,1 ścianka 2,5 mm 

(konstrukcja wsporcza), słupek ocynkowany Ø 60,3 ścianka 2,9 mm (zastrzał). Uchwyt uniwersalny ocynkowany 

przeznaczony do montażu na słupkach Ø 60,3 – 76,1 mm. Tablice należy ustawić w miejscu widocznym dla 

mieszkańców. Po zawarciu umowy dotyczącej niniejszego zadania, przedstawiciel WI wskaże Wykonawcy miejsce 

ustawienia tablic (w rejonie robót) oraz wkład informacyjny. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekt 

tablic na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego”. 

Koszt zmiany należy uwzględnić w ofercie.  

 

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

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.   

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

 
Z poważaniem  
 
Adam Leńczyk  
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
 
 
Sprawę prowadzi Marta Kwapisz, tel. 661 900 666  
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