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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 
Dotyczy: zmiany treści SWZ w postępowaniu nr ZP/27/PN/2022 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 07120 pn. „Rozbudowa ul. Ołtaszyńskiej we Wrocławiu 
w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego – połączenie z gminą Kobierzyce” wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego 
 

Szanowni Państwo,  

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z 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 

W pkt. 6. lit d) Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dodaje się tiret siódmy o treści: 

 

„- projekt oświetlenia” 

 

Zmiana nr 2 

Zamawiający skreśla punkt 10.2  OPZ i nadaje mu nowe brzmienie o treści: 

 

„10.2. 10.2. Zakres prac objętych zamówieniem podobnym: 

W zakresie dokumentacji projektowej przewiduje się: 

a) projekt zagospodarowania terenu, 

b) projekt architektoniczno-budowlany 

c) projekt techniczny 

d) projekt wykonawczy 

e) pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, z uwzględnieniem: 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

- decyzji wodnoprawnej 

- zgłoszenia robót budowlanych 

- pozwolenia konserwatorskiego 

- pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne 

- pozwolenia na budowę 

f) inne opracowania: 

- Projekt organizacji ruchu wraz z programami ruchu 

- Harmonogram prac projektowych 

- Zbiorcze zestawienie kosztów 

- pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów projektowych 

- projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej 

- inwentaryzacja zagospodarowania terenu 

- warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

- dokumentacja badań geotechnicznych podłoża gruntowego 

 

W związku z odpowiedziami i zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem 

 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
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