LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F14
R2.0.9.S02
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

ECAS_npiwmare
2017-099629
9.5.4
ENOTICES
EU
/
mpiwowarski@zzw.waw.pl
YES
YES

1 / 19

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
5252248481
ul. Czerniakowska 71 lok.703
Warszawa
00-719
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
Tel.: +48 222874208
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w
granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część A
Numer referencyjny: 7/PN/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90712100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni miejskiej wzdłuż
ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych
wybranych ulic w Warszawie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-067059
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 099-196129
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/05/2017
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
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b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
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b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
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a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
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a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 16
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 17
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 18
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub
II( w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający
może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach
Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych
przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji
zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów
zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w takcie realizacji
prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
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2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
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1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
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2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
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Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 16
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
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Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 17
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 18
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zamówienie
podstawowe.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

