
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 90238-2015 z dnia 2015-04-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zawady 

Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- 

KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI w miejscowościach Więcki, 

Smolarze Dąbrowa, Wąsosz Dolny Wspólny Słownik Zamówień: 71320000-7 - Usługi 

inżynieryjne w... 

Termin składania ofert: 2015-05-05  

 

Numer ogłoszenia: 90938 - 2015; data zamieszczenia: 21.04.2015 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 90238 - 2015 data 21.04.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Zawady, woj. śląskie, tel. 034 

3177067, fax. 034 3177067. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1. 

 W ogłoszeniu jest: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- 

KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ w 

miejscowościach Więcki, Smolarze Dąbrowa, Wąsosz Dolny. 

 W ogłoszeniu powinno być: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowościach Więcki, 

Smolarze Dąbrowa.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI w 

miejscowościach Więcki, Smolarze Dąbrowa, Wąsosz Dolny Wspólny Słownik 

Zamówień: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Przedmiotem 

zamówienia jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy, kanalizacji 

sanitarnej z elementami: - sieć kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z niezbędnymi 

urządzeniami; - przyłącza kanalizacyjne, odcinek do granicy nieruchomości 

gruntowej; jeżeli właściciel nieruchomości wyrazi taką wolę projekt musi obejmować 

również budowę przyłącza i studzienki na terenie posesji. I. DANE OGÓLNE: 1. 

Projektowana kanalizacja będzie włączona do istniejącego systemu kanalizacji 

sanitarnej znajdującym się na terenie gminy Popów i zarządzanego przez Gminę 

Popów. Projekt musi być spójny i uwzględniać stosowane w istniejącym systemie 

rozwiązania techniczne. Teren gminy nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania terenu, dlatego wymaganym jest uzyskanie Warunku Zabudowy i 

Zagospodarowania Terenu lub Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. Na obszarze 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=90238&rok=2015-04-21


objętym opracowaniem: - występują tereny zamknięte (np. PKP, tereny wojskowe 

itp.), - nie występują tereny znajdujące się w obszarze Natura 2000 lub Parku 

Krajobrazowego, - zlokalizowane są drogi: gminne, - występują urządzenia 

melioracyjne szczegółowe. II. SZACUNKOWE DANE LICZBOWE: 1. 

Dokumentacja winna być wykonana w osobno dla 4 etapów : a) Etap I - Marianów 

Więcki - wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji b) Etap II - Więcki Dąbrowa 

Smolarze - kanalizacja wraz z przyłączami do istniejących zabudowań szacunkowa 

ilość zabudowań 191 c) Etap III - Marianów - Wąsosz Dolny - wraz z włączeniem do 

istniejącej kanalizacji d) Etap IV - Wąsosz Dolny - część Wąsosza Górnego - 

kanalizacja wraz z przyłączami do istniejących zabudowań szacunkowa ilość 

zabudowań 69 III. ZAKRES OPRACOWANIA I SKŁAD DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ: 1. Zakres opracowania: - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna z 

niezbędnymi urządzeniami, w tym przykanalikami, do granicy działek, jeżeli 

właściciel nieruchomości wyrazi taką wolę projekt musi obejmować również budowę 

przyłącza i studzienki na terenie posesji. 2. Skład dokumentacji projektowej: - badania 

geologiczne w zakresie niezbędnym do opracowania projektu; - projekt przebiegu 

kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z przykanalikami; - projekt 

budowlany przyłączy kanalizacyjnych; - projekty odtworzenia nawierzchni dróg; - 

przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży osobno; - specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych do poszczególnych robót objętych 

zakresem opracowania. - ewentualnie inne opracowania niezbędne dla przedmiotu 

inwestycji. Wymienione wyżej opracowania projektowe Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w czterech egzemplarzach wersji papierowej i dwóch egzemplarzach 

wersji elektronicznej w formatach obsługiwanych ogólnie dostępnym 

oprogramowaniem komputerowym, zapisanych na płytach CD. Wszystkie 

opracowania projektowe i kosztorysowe muszą być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym: - Ustawą Prawo budowlane, - 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym, - Ustawą Prawo zamówień publicznych. IV. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Na Wykonawcy dokumentacji projektowej 

spoczywać będzie obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, 

w tym: - uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub lokalizacji 

inwestycji celu publicznego; - badania geologiczne niezbędne dla opracowania 

projektu; - akceptacja przez Zamawiającego koncepcji opracowania projektowego; - 

uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków archeologicznych; - uzgodnienia z 

Zakładem Energetycznym (jeśli konieczne); - opinia właściwego Zespołu Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej; - uzyskanie odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych 

(jeśli konieczne); - uzyskanie innych decyzji, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla 

przedmiotu zamówienia; - uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej 

inwestorowi pozwolenia na budowę - oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu 

nadzoru autorskiego na osobne zlecenie. - UWAGA: Inwestor zapewni odpowiednie 

mapy do celów projektowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.2. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające 

pełnego zakresu. 



 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI w 

miejscowościach Więcki, Smolarze Dąbrowa, Wspólny Słownik Zamówień: 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Przedmiotem zamówienia 

jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy, kanalizacji sanitarnej z 

elementami: - sieć kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z niezbędnymi urządzeniami; - 

przyłącza kanalizacyjne, odcinek do granicy nieruchomości gruntowej; jeżeli 

właściciel nieruchomości wyrazi taką wolę projekt musi obejmować również budowę 

przyłącza i studzienki na terenie posesji. I. DANE OGÓLNE: 1. Projektowana 

kanalizacja będzie włączona do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej 

znajdującym się na terenie gminy Popów i zarządzanego przez Gminę Popów. Projekt 

musi być spójny i uwzględniać stosowane w istniejącym systemie rozwiązania 

techniczne. Teren gminy nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

terenu, dlatego wymaganym jest uzyskanie Warunku Zabudowy i Zagospodarowania 

Terenu lub Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. Na obszarze objętym 

opracowaniem: - występują tereny zamknięte (np. PKP, tereny wojskowe itp.), - nie 

występują tereny znajdujące się w obszarze Natura 2000 lub Parku Krajobrazowego, - 

zlokalizowane są drogi: gminne, - występują urządzenia melioracyjne szczegółowe. II. 

SZACUNKOWE DANE LICZBOWE: 1. Dokumentacja winna być wykonana w 

osobno dla 4 etapów : a) Etap I - Marianów Więcki - wraz z włączeniem do istniejącej 

kanalizacji b) Etap II - Więcki Dąbrowa Smolarze - kanalizacja wraz z przyłączami do 

istniejących zabudowań szacunkowa ilość zabudowań 191 c) E kanalizacja wraz z 

przyłączami do istniejących zabudowań szacunkowa ilość zabudowań 69 III. 

ZAKRES OPRACOWANIA I SKŁAD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 1. 

Zakres opracowania: - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna z niezbędnymi 

urządzeniami, w tym przykanalikami, do granicy działek, jeżeli właściciel 

nieruchomości wyrazi taką wolę projekt musi obejmować również budowę przyłącza i 

studzienki na terenie posesji. 2. Skład dokumentacji projektowej: - badania 

geologiczne w zakresie niezbędnym do opracowania projektu; - projekt przebiegu 

kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z przykanalikami; - projekt 

budowlany przyłączy kanalizacyjnych; - projekty odtworzenia nawierzchni dróg; - 

przedmiary robót dla każdej branży osobno; - specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych do poszczególnych robót objętych zakresem opracowania. 

- ewentualnie inne opracowania niezbędne dla przedmiotu inwestycji. Wymienione 

wyżej opracowania projektowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czterech 

egzemplarzach wersji papierowej i dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej w 

formatach obsługiwanych ogólnie dostępnym oprogramowaniem komputerowym, 

zapisanych na płytach CD. Wszystkie opracowania projektowe i kosztorysowe muszą 

być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: - Ustawą Prawo 

budowlane, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Ustawą Prawo 

zamówień publicznych. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Na Wykonawcy 

dokumentacji projektowej spoczywać będzie obowiązek uzyskania wszystkich 

niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym: - uzyskanie warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu lub lokalizacji inwestycji celu publicznego; - badania 



geologiczne niezbędne dla opracowania projektu; - akceptacja przez Zamawiającego 

koncepcji opracowania projektowego; - uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków 

archeologicznych; - uzgodnienia z Zakładem Energetycznym (jeśli konieczne); - 

opinia właściwego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej; - uzyskanie 

odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych (jeśli konieczne); - uzyskanie innych 

decyzji, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla przedmiotu zamówienia; - uzyskanie 

decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej inwestorowi pozwolenia na budowę - 

oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu nadzoru autorskiego na osobne zlecenie. - 

UWAGA: Inwestor zapewni odpowiednie mapy do celów projektowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu. 

 
 


