
  

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę: Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia 

„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego 

– etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

 

 

Zamawiający - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, woj. 

Dolnośląskie, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), w dniu 26 stycznia 2009 roku zmienił treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”. 

 

Zmiana treści SIWZ polega na: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst: SIWZ I część pn. Instrukcja Dla 

Wykonawców (IDW) punkt 3. 

W SIWZ było:  

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w 

ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodzącego w 

zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do 

realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

W ramach zamówienia Wykonawca wykona następujące opracowania: 

1) projekt budowlany (PB), sporządzony zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 

1133), 

2) Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), sporządzoną zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego, 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

sporządzone według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U.04.202.2072 z póź. zm.), 

4)  przedmiar robót (PR), sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. 

U. Nr 130, poz. 1389), 

5) kosztorys inwestorski, sporządzony według zapisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 



inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. 

U. Nr 130, poz. 1389), 

6)  projektu organizacji ruchu na czas budowy (opracowany dla tak wydzielonych odcinków 

robót, aby zapewnić moŜliwość płynnego ich wykonywania), uzgodnionego z 

właściwymi dla danego obszaru instytucjami, 

7)  projektu odtworzenia nawierzchni drogi wraz z jej podbudową, uzgodnionego z 

właściwym dla   danego obszaru Zarządem Dróg, 

      - oraz będzie pełnił nadzór autorski. 

W SIWZ jest:  

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w 

ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodzącego w 

zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do 

realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

W ramach zamówienia Wykonawca wykona następujące opracowania: 

1)  projekt budowlany (PB), sporządzony zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 

1133), 

2)  projektów wykonawczych (PW), sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.04.202.2072 z póź. zm.), 

3)  Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), sporządzoną zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego, 

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

sporządzone według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U.04.202.2072 z póź. zm.), 

5)  przedmiar robót (PR), sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. 

U. Nr 130, poz. 1389), 

6) kosztorys inwestorski, sporządzony według zapisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. 

U. Nr 130, poz. 1389), 

7)  projektu organizacji ruchu na czas budowy (opracowany dla tak wydzielonych odcinków 

robót, aby zapewnić moŜliwość płynnego ich wykonywania), uzgodnionego z 

właściwymi dla danego obszaru instytucjami, 



8) projektu odtworzenia nawierzchni drogi wraz z jej podbudową, uzgodnionego z 

właściwym dla   danego obszaru Zarządem Dróg, 

      - oraz będzie pełnił nadzór autorski. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst: SIWZ I część pn. Instrukcja Dla 

Wykonawców (IDW) punkt 7. Termin wykonania zamówienia.  

W SIWZ było:  

Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:  

8 miesięcy na opracowanie i złoŜenie w odpowiednim urzędzie projektu budowlanego, celem 

uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. 

W SIWZ jest:  

Wymagany termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:  

7 miesięcy na opracowanie i złoŜenie w odpowiednim urzędzie projektu budowlanego, celem 

uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst: SIWZ I część pn. Instrukcja Dla 

Wykonawców (IDW) punkt 8. b). 

W SIWZ było:  

b) wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nich 

czynności, w tym co najmniej: 

•••• Projektanta w specjalności sanitarnej posiadającego: 

-  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równowaŜne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - art. 12 ust. 2 z 

uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. 

Dz.U.06.156.1118 ze zm.), 

-  aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 

zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z 

przepisami prawa przywołanymi powyŜej, 

-  doświadczenie w opracowaniu (zakończeniu), co najmniej 1 projektu budowlanego na 

rozdział lub budowę kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości co najmniej 3 km i o 

wartości robót budowlanych minimum 2 mln PLN 

W SIWZ jest:  

b) wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nich 

czynności, w tym co najmniej: 

 

•••• Projektanta w specjalności sanitarnej posiadającego: 

-  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równowaŜne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - art. 12 ust. 2 z 

uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. 

Dz.U.06.156.1118 ze zm.), 



-  aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 

zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z 

przepisami prawa przywołanymi powyŜej, 

-  doświadczenie w opracowaniu (zakończeniu), co najmniej 1 projektu budowlanego (w 

tym projektu wykonawczego) na rozdział lub budowę kanalizacji sanitarnej lub 

deszczowej o długości co najmniej 3 km i o wartości robót budowlanych minimum 2 mln 

PLN 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst: SIWZ I część pn. Instrukcja Dla 

Wykonawców (IDW) punkt 17. Miejsce i termin składania oferty,  

W SIWZ było:  

1.  Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., przy 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, Sekretariat I piętro budynku administracyjno-

biurowego, w nieprzekraczalnym terminie: 

        do dnia:  27.01.2009 roku        do godz.:  10:00 

Jako termin złoŜenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany 

wyŜej adres. 

2. Ofertę naleŜy złoŜyć lub przesłać w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów. 

Oferta na usługę: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodzącego w zakres 

przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na 

terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji 

w ramach Funduszu Spójności 

Nie otwierać przed dniem 27.01.2009 r. przed godz. 11:00 

W SIWZ jest: 

 1.  Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., przy ul. 

Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, Sekretariat I piętro budynku administracyjno-biurowego, 

w nieprzekraczalnym terminie: 

        do dnia:  04.02.2009 roku        do godz.:  11:00 

Jako termin złoŜenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany 

wyŜej adres. 

3. Ofertę naleŜy złoŜyć lub przesłać w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów. 

Oferta na usługę: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodzącego w zakres 

przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na 

terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji 

w ramach Funduszu Spójności 

Nie otwierać przed dniem 04.02.2009 r. przed godz. 12:00 

 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst: SIWZ I część pn. Instrukcja Dla 

Wykonawców (IDW) punkt 19. Miejsce i termin otwarcia ofert,  

W SIWZ było:  

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., przy 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, Sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-

biurowym, w terminie: 

        dnia:  27.01.2008 roku        o godz.:  11:00 

W SIWZ jest:  

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., przy 

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, Sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-

biurowym, w terminie: 

        dnia:  04.02.2009 roku        o godz.:  12:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SIWZ I część pn. Instrukcja Dla 

Wykonawców (IDW) Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty punkt 4. 4),  

W SIWZ było:  

4) wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia, bez podatku od 

towarów i usług, wynosi: 

wartość : ..............................................[PLN] netto 

 NaleŜny podatek od towarów i usług stawka {22} %: ………………………......................... 

[PLN] 

 RAZEM: 

Cena (z naleŜnym podatkiem od towarów i usług): ........................................ [PLN] 

brutto 

 (słownie: ......................................................................... [PLN]) 

Przy czym: 

W cenie umownej w/w ujęto ceny jednostkowe poszczególnych opracowań: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wartość 

(netto) 

kwota naleŜnego 

podatku VAT 

Cena 

(brutto) 

projekt budowlany (PB)    

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (BIOZ) 

   

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB) 

   

przedmiar robót (PR)    

Kosztorys inwestorski (KI)    

Projekt organizacji ruchu    

Projekt odtworzenia nawierzchni    

Pełnienie nadzoru autorskiego    

Razem 
 

 

słownie: …………………………………………………………………………………………………...………. zł. brutto  

Podatek VAT będzie płacony w kwotach naleŜnych zgodnie z przepisami prawa polskiego, 

dotyczącymi stawek VAT. 



Cena podana w punkcie 4.4), po ewentualnej korekcie arytmetycznej, polegającej na 

poprawieniu błędów rachunkowych, stanie się Zatwierdzoną Kwotą Ofertową zapisaną w 

umowie. 

W SIWZ jest:  

4) wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia, bez podatku 

od towarów i usług, wynosi: 

wartość : ..............................................[PLN] netto 

 NaleŜny podatek od towarów i usług stawka {22} %: ………………………......................... 

[PLN] 

 RAZEM: 

Cena (z naleŜnym podatkiem od towarów i usług): ........................................ [PLN] 

brutto 

 (słownie: ......................................................................... [PLN]) 

Przy czym: 

W cenie umownej w/w ujęto ceny jednostkowe poszczególnych opracowań: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wartość 

(netto) 

kwota naleŜnego 

podatku VAT 

Cena 

(brutto) 

projekt budowlany (PB)    

projekty wykonawcze (PW)    

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (BIOZ) 

   

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB) 

   

przedmiar robót (PR)    

Kosztorys inwestorski (KI)    

Projekt organizacji ruchu    

Projekt odtworzenia nawierzchni    

Pełnienie nadzoru autorskiego    

Razem 
 

 

słownie: …………………………………………………………………………………………………...………. zł. brutto  

Podatek VAT będzie płacony w kwotach naleŜnych zgodnie z przepisami prawa polskiego, 

dotyczącymi stawek VAT. 

Cena podana w punkcie 4.4), po ewentualnej korekcie arytmetycznej, polegającej na 

poprawieniu błędów rachunkowych, stanie się Zatwierdzoną Kwotą Ofertową zapisaną w 

umowie. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst: SIWZ II część pn. Wzór Umowy, § 5 ust. 
1,  
W SIWZ było:  

§ 5 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia  ......................................................... 

, w tym: 

8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................................. na  opracowanie 

i złoŜenie w odpowiednim urzędzie projektu budowlanego, celem uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. 



W SIWZ jest:  

§ 5 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

10 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia  ......................................................... 

, w tym: 

7 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................................. na  opracowanie 

i złoŜenie w odpowiednim urzędzie projektu budowlanego, celem uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst: SIWZ III część pn. Opis Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ), punkt 1.1.,  
W SIWZ było:  

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w ramach 

zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 

p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodzącego w zakres 

przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach 

Funduszu Spójności. 

Przez usługę opracowania dokumentacji projektowej – przedmiot umowy - naleŜy rozumieć prace 

polegające na opracowaniu: 

1) projektu budowlanego (PB), sporządzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1133), 

2) Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), sporządzonej zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego, 

3) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

sporządzonych według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego 

(Dz.U.04.202.2072 z póź. zm.), 

4) przedmiarów robót (PR), sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 

1389), 

5) kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego według zapisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 

1389), 

6) projektu organizacji ruchu na czas budowy (opracowany dla tak wydzielonych odcinków robót, 

aby zapewnić moŜliwość płynnego ich wykonywania), uzgodnionego z właściwymi dla danego 

obszaru instytucjami, 

7) projektu odtworzenia nawierzchni drogi wraz z jej podbudową, uzgodnionego z właściwym dla 

danego obszaru Zarządem Dróg, 

- oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
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W SIWZ jest:  

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w ramach 

zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 

p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodzącego w zakres 

przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach 

Funduszu Spójności. 

Przez usługę opracowania dokumentacji projektowej – przedmiot umowy - naleŜy rozumieć prace 

polegające na opracowaniu: 

1. projektu budowlanego (PB), sporządzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1133), 

2. projektów wykonawczych (PW), wszystkich wymaganych branŜ sporządzonych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.04.202.2072 z póź. zm.), 

3. Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), sporządzonej zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego, 

4. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), sporządzonych 

według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U.04.202.2072 z 

póź. zm.), 

5. przedmiarów robót (PR), sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 

1389), 

6. kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego według zapisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 

1389), 

7. projektu organizacji ruchu na czas budowy (opracowany dla tak wydzielonych odcinków robót, 

aby zapewnić moŜliwość płynnego ich wykonywania), uzgodnionego z właściwymi dla danego 

obszaru instytucjami, 

8. projektu odtworzenia nawierzchni drogi wraz z jej podbudową, uzgodnionego z właściwym dla 

danego obszaru Zarządem Dróg, 

- oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst: SIWZ III część pn. Opis Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ), punkt 1.3.1, I DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
W SIWZ było: 

I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. W dokumentacji projektowej wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału 

robót budowlanych. 

2. W kaŜdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją. 

3. Dokumentacja projektowa, słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w 

szczególności z: 

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

2) przedmiaru robót; 

3) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

W SIWZ jest: 
I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. W dokumentacji projektowej wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału 

robót budowlanych. 

2. W kaŜdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją. 

3. Dokumentacja projektowa, słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w 

szczególności z: 

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

2)  projektów wykonawczych wszystkich branŜ; 

3) przedmiaru robót; 

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

 

W SIWZ dodano następujące zapisy w części pn. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 
punkt 1.3.1, I.2 PROJEKT WYKONAWCZY o treści: 

I.2. PROJEKT WYKONAWCZY 

1. Projekt wykonawczy uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

2. Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 

i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, 

które dotyczą: 

1) części obiektu; 

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych; 

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych; 

4) instalacji i wyposaŜenia technicznego 

- których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla 

potrzeb, o których mowa wyŜej. 

3. Projekt wykonawczy, w zaleŜności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących 

przedmiot zamówienia, dotyczy: 

1) przygotowania terenu pod budowę; 



2) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz robót w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej włącznie z robotami 

wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; 

3) robót w zakresie instalacji budowlanych; 

4) robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

4. Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla 

projektu budowlanego. 

W związku z powyŜszym zmianie uległa numeracja kolejnych punktów. 

 

W związku z wszystkimi powyŜszymi zmianami poprawiona SIWZ umieszczona została na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

Przedmiotowe zmiany wymagały zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym Zamawiający 

zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

Numer ogłoszenia: 9122 - 2009; data zamieszczenia: 26.01.2009. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego, 

adres: : http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi.php?id=137 

 

 

Sporządziła: 

Komisja Przetargowa 

                       

 

 

 

 


