Zmiana treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowa ul. Leśnej w Złotorii”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje o dokonaniu
następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aktualny SIWZ
został załączony
ISTNIEJĄCY TYTUŁ:
„Zaprojektowanie i wykonanie drogi na ul. Leśnej w Złotorii”

OBECNY TYTUŁ
„Budowa ul. Leśnej w Złotorii”

ISTNIEJĄCY ZAPIS:
10.1
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz
OFERTA NA PRZETARG
„Zaprojektowanie i wykonanie drogi na ul. Leśnej w Złotorii”
NIE OTWIERAĆ PRZED: 18.11.2019 r. godz. 10:25

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM:
10.1.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY
Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz
OFERTA NA PRZETARG
„Budowa ul. Leśnej w Złotorii”
NIE OTWIERAĆ PRZED: 18.11.2019 r. godz. 10:25

ISTNIEJĄCY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

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 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
1.1.

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.
1.9. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej opracowanej
przez Wykonawcę, także mogące powstać na etapie realizacji będą obciążać
Wykonawcę. Niezapoznanie się przez Wykonawcę z terenem, którego dotyczy
przedmiot zamówienia, nie zwalnia go z odpowiedzialności za błędy wynikające z
nieznajomości stanu faktycznego.

OBECNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.10. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa ul. Leśnej w Złotorii” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
1.11. 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
1.12.

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

1.13.

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.

1.14.

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
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.

arkusza

1.15.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii Wykonawca
będzie
na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew.
skorzystanie
z trybu odwoławczego.

1.16.

W zakresie robót budowlanych wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w
sposób zapewniających późniejsze bezpieczne, bezawaryjne i ekonomiczne
użytkowanie.

1.17.

Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji na zrealizowany
przedmiot zamówienia.

