
Wałcz, dnia 5 stycznia 2023 r.  

Dotyczy: Postępowania na usługę wykonania kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie mieszkań do 48 z 

kotłownią modułową (ogłoszenie 2023/BZP 00004006/01 z dnia 3 stycznia 2023).  

 

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia 

W treści specyfikacji warunków zamówienia, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych, wprowadza się następujące zmiany: 

1) W rozdziale V otrzymuje brzmienie:  

„Wykonanie zamówienia odbywać się będzie etapami: 

- Etap I – przedstawienie koncepcji, stanowiącej wstępną wizualizację projektowanej inwestycji – 40 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy z Zamawiającym. 

- Etap II – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i złożenie jej do Starostwa 

Powiatowego w Wałczu w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – 180 dni kalendarzowych od 

daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wstępnej koncepcji. 

- Etap III- przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze 

wszelkimi wymaganymi pozwoleniami i decyzjami, w tym decyzją- pozwoleniem na budowę najpóźniej 

60 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatniej z tych decyzji. Ostateczny termin wykonania zamówienia 

nie może nastąpić później niż dnia 15.12.2023 r.” 

2) W rozdziale XI pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wykaz wykonanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) o 

charakterze sporządzania kompleksowej dokumentacji projektowej budynku wraz z instalacjami o 

powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1900 m2 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ); W przypadku 

składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden 

wspólny wykaz.” 

 

3) Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz wykonanych usług, w kolumnie o nazwie „kubatura opracowanego 

projektu” otrzymuje brzmienie: 

 

„Powierzchnia użytkowa opracowanego projektu” 

 

4) Załącznik nr 3 do SWZ – Umowa, w § 6 Termin wykonania przedmiotu umowy otrzymuje brzmienie: 

 

„Wykonanie zamówienia odbywać się będzie etapami: 
- Etap I – przedstawienie koncepcji, stanowiącej wstępną wizualizację projektowanej inwestycji – 40 

dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z Zamawiającym. 

- Etap II – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i złożenie jej do Starostwa 

Powiatowego w Wałczu w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – 180 dni kalendarzowych 

od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wstępnej koncepcji. 

- Etap III- przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze 

wszelkimi wymaganymi pozwoleniami i decyzjami, w tym decyzją- pozwoleniem na budowę najpóźniej 



60 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatniej z tych decyzji. Ostateczny termin wykonania 

zamówienia nie może nastąpić później niż dnia 15.12.2023 r.” 

 

 

 

Mariusz Eysymontt   

podpis osoby upoważnionej   

 

 

Załączniki:  

1) Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz wykonanych  usług zmieniony 

2) Załącznik nr 3 do SWZ – Umowa zmieniona 


