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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lubicz, Krajowy numer identyfikacyjny 87111871500000, ul. Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21,
87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 48566212100, e-mail info@lubicz.pl,
faks 48566782122.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.lubicz.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania
inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie drogi na ul. Leśnej w Złotorii w formule
„zaprojektuj i wybuduj”. 1.2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) sporządzenie
projektu budowlanego-wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
oraz projektu organizacji ruchu 2) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa dokumentów,
uzgodnień, badań, opracowań, zgód, warunków, decyzji, zatwierdzeń i pozwoleń 3) dokonanie
skutecznego zgłoszenia robót (uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w
sprawie zgłoszenia robót) i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w
Toruniu 4) wykonanie prac budowlanych
W ogłoszeniu powinno być: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Leśnej w Złotorii”.w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 1.2.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) sporządzenie dokumentacji projektowej (branża
drogowa + rozwiązanie kolizji oraz projekt organizacji ruchu) w 5 egz. wersji papierowej + wersja
elektroniczna tożsama z papierową, a specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz. +
wersja elektroniczna tożsama z wersją papierową 2) opracowanie przedmiaru oraz kosztorysu
inwestorskiego (2 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD tożsama z papierową 3)
uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa dokumentów, uzgodnień, badań, opracowań,
zgód, warunków, decyzji, zatwierdzeń i pozwoleń 4) dokonanie skutecznego zgłoszenia robót
(uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót) i
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w Toruniu 5) wykonanie prac
budowlanych 6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej (2 egz. w wersji papierowej + wersja
elektroniczna tożsama z papierową) wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi
oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 1.3. Ogólne
uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu a) Istniejące zagospodarowanie
terenu Teren, na którym zaplanowano inwestycję pod względem wysokościowym, jest terenem
płaskim. b) Powiązanie z innymi drogami publicznymi • włączenie w ulicę Pomorską, działka o nr

ewid. 328 obręb 0019 Lubicz c) Urządzenia infrastruktury technicznej w pasie projektowanej
inwestycji: • sieć kanalizacyjna • sieć wodociągowa • sieć energetyczna d) Własności • Gmina Lubicz
1.4. Wytyczne do projektowania dla planowanej inwestycji Planowana inwestycja zlokalizowana
będzie na terenie gminy Lubicz. Proponowany przebieg koncepcyjny trasy dostępny jest do wglądu w
Urzędzie Gminy Lubicz, w Referacie Inwestycji i Rozwoju. Przewiduje się zaprojektowanie drogi o
następujących parametrach: • droga klasy L – (około 270m) • szerokość pasa drogowego – 12 m •
kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta • jezdnia o
szerokości 5,0 m • obustronne pobocza utwardzone kruszywem 0,75 m Należy przewidzieć
powierzchniowe odprowadzenie wód z pasa drogowego do projektowanego rowu. 1.5. Wykonawca
zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas
wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych
uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji.
Ponadto Zamawiający wymaga aby: - części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego
edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; części opisowe zostaną przekazane także w formacie
pdf i będą zawierać wszystkie uzyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i
decyzje - obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny
kompatybilnego z MS Excel, - rysunki zostały wykonane także w wersji elektronicznej za pomocą
oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych tylko do odczytu (w
formie .pdf - m. in. na potrzeby procedury przetargowej np. w programie Adobe Reader), - Projekt
Budowlany, Projekty Wykonawcze i Projekt organizacji ruchu i oznakowania należy wykonać i
przekazać w formie elektronicznej w programie CAD na podkładach mapowych - tekst należy
sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym,
gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich
jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 1.6. Kserokopie wszelkich uzyskanych
warunków, uzgodnień i opinii Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w
terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 1.7. W zakresie robót
budowlanych wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w sposób zapewniających późniejsze
bezpieczne, bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie. 1.8. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36
miesięcy gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Tytuł
Punkt:
W ogłoszeniu jest: "Zaprojektowanie i wykonanie drogi na ul. Leśnej w Złotorii"
W ogłoszeniu powinno być: „Budowa ul. Leśnej w Złotorii”.

