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OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 546040-N-2019 

Data: 10-05-2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie "Rzeczpospolita Samorządna", Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Rynek  17, 

59-330  Ścinawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48884669663, e-mail 

admin@rzeczpospolitasamorzadna.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): www.rzeczpospolitasamorzadna.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: 2 

W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Lubiążu 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1. Adres inwestycji: działki 168, 171/1, 154 obręb Lubiąż 2. Przedmiot zamówienia 

obejmuje: a) Pozyskanie map do celów projektowych; b) Przygotowanie wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; c)

Przygotowanie wniosków o wydanie warunków technicznych na dostawę mediów: woda, energia 

elektryczna, zrzut ścieków; d) Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko jeśli będzie wymagany; e) Opracowanie instrukcji p.poż.; f) Opracowanie projektu 



zagospodarowania terenu; g) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z rozbiciem na elementy i 

branże; h) Sporządzenie przedmiaru robót z rozbiciem na elementy i branże; i) Opracowanie 

Instrukcji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; j) Wykonanie dokumentacji geologiczno 

–inżynierskiej; k) Opracowanie dokumentacji hydrotechnicznej; l) Opracowanie Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót z rozbiciem na branże; m) Opracowanie Studium 

nawigacyjno – żeglugowego; n) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt 

architektonicznobudowlany i projekty wykonawcze - we wszystkich branżach) po 6 szt każdej + 1 

w wersji elektronicznej, obejmującej:  Operat wodnoprawny Uzyskanie niezbędnych 

odstępstw  Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę  Uzyskanie 

pozwolenia na budowę 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do 

SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego 

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w 

Lubiążu 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1. Adres inwestycji: działki 216/4, 216/2, 154/1 obręb Lubiąż 2. Przedmiot 

zamówienia obejmuje: a) Pozyskanie map do celów projektowych; b) Przygotowanie wniosku o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; c)

Przygotowanie wniosków o wydanie warunków technicznych na dostawę mediów: woda, energia 

elektryczna, zrzut ścieków; d) Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko jeśli będzie wymagany; e) Opracowanie instrukcji p.poż.; f) Opracowanie projektu 

zagospodarowania terenu; g) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z rozbiciem na elementy i 

branże; h) Sporządzenie przedmiaru robót z rozbiciem na elementy i branże; i) Opracowanie 

Instrukcji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; j) Wykonanie dokumentacji geologiczno 

–inżynierskiej; k) Opracowanie dokumentacji hydrotechnicznej; l) Opracowanie Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót z rozbiciem na branże; m) Opracowanie Studium 

nawigacyjno – żeglugowego; n) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt 

architektonicznobudowlany i projekty wykonawcze - we wszystkich branżach) po 6 szt każdej + 1 

w wersji elektronicznej, obejmującej:  Operat wodnoprawny Uzyskanie niezbędnych 

odstępstw  Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę  Uzyskanie 

pozwolenia na budowę 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do 

SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6 

Punkt: IV.6 2) 

W ogłoszeniu jest: IV.6 2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-05-21, godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6 2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-22, godzina: 10:00, 


