
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łask

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934513

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Warszawska 14

1.4.2.) Miejscowość: Łask

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: +48436768300

1.4.8.) Numer faksu: +48436768388

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lask.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015224/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-09 14:53

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00013919/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
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„Przebudowa ulicy Rolniczej i Krótkiej w Okupie Małym” – część IV. sygnatura postępowania
RO.271.6.2021Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Rolniczej i Krótkiej w Okupie
Małym” polegać będzie na:a) przebudowie ulicy Rolniczej w Okupie Małym położonej w obrębie
13 Okup Mały (działki nr ewid. 190, 128, 115) na odcinku ok. 245 m, zgodnie z warunkami
umowy i Specyfikacji Warunków Zamówienia. W zakres opracowania wchodzi wykonanie
projektu na: drogę o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, budowę jednostronnego
chodnika, budowę odwodnienia, budowę poboczy i zjazdów do posesji;b) przebudowie ulicy
Krótkiej w Okupie Małym położonej w obrębie 13 Okup Mały (działki nr ewid. 199, 42) na
odcinku ok. 120 m, zgodnie z warunkami umowy i Specyfikacji Warunków Zamówienia. W
zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu na: drogę o nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, budowę jednostronnego chodnika, budowę odwodnienia, budowę
poboczy i zjazdów do posesji.RO.271.7.2021.2) W zakres opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wchodzi:a) Wykonanie i opracowanie badań geologicznych podłoża
gruntowego.b) Sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego – w przypadku konieczności jej uzyskania.c) Wykonanie inwentaryzacji drzew
przewidzianych do wycinki oraz drzew podlegających pielęgnacji (konieczność przyjęcia gałęzi)
– w przypadku konieczności.d) Sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia – w przypadku konieczności jej uzyskania.e) Przygotowanie
wniosku i uzyskanie zgody wodnoprawnej – w przypadku konieczności jej uzyskania.f)
Wykonanie map do celów projektowych/lub map opiniodawczych w zależności od potrzeby.g)
Sporządzenie map z projektem podziału nieruchomości - w przypadku konieczności.h)
Sporządzenie projektu budowlanego wszystkich koniecznych branż (np. w przypadku
konieczności usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami lub urządzeniami) wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami, opracowanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i spełniającego wymagania Rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 kwietnia 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz
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-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - w ilości
po 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format:*.doc.,
*.pdf, z możliwością wyszukiwania oraz *.DWG pliki o maks. objętości do 15 MB).i)
Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.j) Sporządzenie
przedmiarów robót.k) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.l) Opracowanie i zatwierdzenie
docelowej organizacji ruchu.m) Sporządzenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia
wykonania robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo (t.j. Dz.U. 2020
poz.1333 z późn.zm.) lub wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej wraz z niezbędnymi załącznikami, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.).n) Inne opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy
Wykonawcy do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonania robót lub
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.3) Zamawiający nie zezwala na
to, by w dokumentacjach projektowych stosowane były znaki towarowe, patenty etc. W
przypadku zastosowania nazw własnych, projektant ma obowiązek podania kryteriów
stosowanych w celu oceny równoważności.4) Zamawiający przewiduje budowę kanału
technologicznego jedynie w sytuacji nie uzyskania decyzji zwalniającej zarządcę drogi z
konieczności jego budowy. Projektant zobowiązany jest do wystąpienia do ministra do spraw
informatyzacji (Ministra Cyfryzacji) z wnioskiem o zwolnienie zarządcy drogi z obowiązku
budowy kanału technologicznego.5) Projektant zobowiązany jest do uzyskania akceptacji
lokalizacji zjazdu na działkę przez właściciela/ właścicieli (podpis właściciela przy szkicu mapki
opiniodawczej) działki. W przypadku niemożliwości lub trudności z uzyskaniem akceptacji przez
właściciela/właścicieli poinformuje o tym fakcie zamawiającego pisemnie.

Po zmianie: 
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1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa ulicy Rolniczej i Krótkiej w Okupie Małym” – część IV. sygnatura postępowania
RO.271.6.2021Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Rolniczej i Krótkiej w Okupie
Małym” polegać będzie na:a) przebudowie ulicy Rolniczej w Okupie Małym położonej w obrębie
13 Okup Mały (działki nr ewid. 190, 128, 115) na odcinku ok. 245 m, zgodnie z warunkami
umowy i Specyfikacji Warunków Zamówienia. W zakres opracowania wchodzi wykonanie
projektu na: drogę o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, budowę odwodnienia,
budowę poboczy i zjazdów do posesji;b) przebudowie ulicy Krótkiej w Okupie Małym położonej
w obrębie 13 Okup Mały (działki nr ewid. 199, 42) na odcinku ok. 120 m, zgodnie z warunkami
umowy i Specyfikacji Warunków Zamówienia. W zakres opracowania wchodzi wykonanie
projektu na: drogę o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, budowę odwodnienia,
budowę poboczy i zjazdów do posesji.RO.271.7.2021.2) W zakres opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wchodzi:a) Wykonanie i opracowanie badań geologicznych podłoża
gruntowego.b) Sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego – w przypadku konieczności jej uzyskania.c) Wykonanie inwentaryzacji drzew
przewidzianych do wycinki oraz drzew podlegających pielęgnacji (konieczność przyjęcia gałęzi)
– w przypadku konieczności.d) Sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia – w przypadku konieczności jej uzyskania.e) Przygotowanie
wniosku i uzyskanie zgody wodnoprawnej – w przypadku konieczności jej uzyskania.f)
Wykonanie map do celów projektowych/lub map opiniodawczych w zależności od potrzeby.g)
Sporządzenie map z projektem podziału nieruchomości - w przypadku konieczności.h)
Sporządzenie projektu budowlanego wszystkich koniecznych branż (np. w przypadku
konieczności usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami lub urządzeniami) wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami, opracowanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i spełniającego wymagania Rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 kwietnia 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz
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-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - w ilości
po 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format:*.doc.,
*.pdf, z możliwością wyszukiwania oraz *.DWG pliki o maks. objętości do 15 MB).i)
Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.j) Sporządzenie
przedmiarów robót.k) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.l) Opracowanie i zatwierdzenie
docelowej organizacji ruchu.m) Sporządzenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia
wykonania robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo (t.j. Dz.U. 2020
poz.1333 z późn.zm.) lub wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej wraz z niezbędnymi załącznikami, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.).n) Inne opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy
Wykonawcy do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonania robót lub
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.3) Zamawiający nie zezwala na
to, by w dokumentacjach projektowych stosowane były znaki towarowe, patenty etc. W
przypadku zastosowania nazw własnych, projektant ma obowiązek podania kryteriów
stosowanych w celu oceny równoważności.4) Zamawiający przewiduje budowę kanału
technologicznego jedynie w sytuacji nie uzyskania decyzji zwalniającej zarządcę drogi z
konieczności jego budowy. Projektant zobowiązany jest do wystąpienia do ministra do spraw
informatyzacji (Ministra Cyfryzacji) z wnioskiem o zwolnienie zarządcy drogi z obowiązku
budowy kanału technologicznego.5) Projektant zobowiązany jest do uzyskania akceptacji
lokalizacji zjazdu na działkę przez właściciela/ właścicieli (podpis właściciela przy szkicu mapki
opiniodawczej) działki. W przypadku niemożliwości lub trudności z uzyskaniem akceptacji przez
właściciela/właścicieli poinformuje o tym fakcie zamawiającego pisemnie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
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SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-03-15 10:30

Po zmianie: 
2021-03-16 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-03-15 11:00

Po zmianie: 
2021-03-16 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-04-13

Po zmianie: 
2021-04-14
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