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 Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 
"Rewitalizacja zabytkowych parków w miejscowościach na terenie gminy Kąty Wrocławskie". 
 
 

W związku ze złożonym przez jednego z Wykonawców zapytaniem:  
„czy data  zakończenia 15.07.2015 r.  to ostateczna  data ?. Mamy tu do czynienia z bardzo 
dużym tematem z tego względu pojawiły się u mnie obawy czy ten termin jest realny  
do zrealizowania”, działając stosownie do art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje o następujących zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
do ww. zamówienia: 

 
 

1. W części VI. SIWZ Termin wykonania zamówienia: winno być:  
 Obowiązkiem wykonawcy będzie wykonanie zamówienia w nieprzekraczalnym terminie  
 2015-11-15 

- Do dnia 30 sierpnia 2015 r. projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy 
inwestorskie, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
projekt organizacji ruchu drogowego, Informację BIOZ, inwentaryzacje oraz wniosek o 
wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 

- Do dnia 15 listopada 2015 r. Projekt budowlany – 2 oryginały (zatwierdzony Projekt 
budowlany - załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę) wraz z oryginałem decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz 3 egzemplarze kserokopii kolorowej projektu 
budowlanego (zatwierdzony Projekt budowlany - załącznik do decyzji o pozwoleniu na 
budowę). 

2. W § 6 projektu umowy Termin wykonania umowy (zał. 6a)  winno być: 
Projektant  zobowiązuje się do przekazania, na warunkach określonych w § 8, przedmiotu 
umowy  w następujących terminach: 
do dnia 30 sierpnia 2015 r. dokumentacji określonej w §1 ust. 2.2 lit b) ÷ l) oraz wniosku  
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  
do dnia 15 listopada 2015 r. dokumentacji określonej w §1 ust. 2.2 lit a). 

3. W § 6 projektu umowy Termin wykonania umowy (zał. 6b)  winno być 
Projektant  zobowiązuje się do przekazania, na warunkach określonych w § 8, przedmiotu 
umowy  w następujących terminach: 
do dnia 30 sierpnia 2015 r. dokumentacji określonej w §1 ust. 2.2 lit b) ÷ l) oraz wniosku  
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  
do dnia 15 listopada 2015 r. dokumentacji określonej w §1 ust. 2.2 lit a). 

4. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian 

 

 
Otrzymują: 

 wszyscy wykonawcy, 

 a/a. 
 

 

 


