
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 15128-2016 z dnia 2016-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłobuck 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym 

polegającym na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi w... 

Termin składania ofert: 2016-02-12  

 

Numer ogłoszenia: 17190 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15128 - 2016 data 22.01.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 34 3100150, fax. 34 3172661. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim nad 
zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi w zakresie: dla ul. Podleśnej - od 
istniejącego stanowiska słupowego nr 37, na którym zamontowana jest istniejąca oprawa oświetleniowa aż do skrzyżowania z ul. Gościniec; dla ul. 
Gościniec - od istniejącego stanowiska słupowego nr 19 posadowionego przy posesji nr 7, na którym zamontowana jest istniejąca oprawa oświetleniowa do 
skrzyżowania z ul. Podleśną. W celu ułatwienia lokalizacji i zobrazowania przebiegu dróg gminnych, wzdłuż których ma powstać oświetlenie, udostępniony 
został załącznik mapowy. Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opracowań i 
zatwierdzeń umożliwiających kompleksową realizację inwestycji i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 1. Zakres Przedmiotu Zamówienia 
obejmuje opracowanie: 1.1. Rozwiązań koncepcyjnych (tzw. opracowania przedprojektowego), w którym należy zaproponować i przedstawić dobór słupów 
oświetleniowych (ich wygląd, parametry itp.), dobór opraw oświetleniowych, sposób sterowania itp. i uzgodnienie z Zamawiającym tych założeń i rozwiązań; 
1.2. Kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej, w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w skład której wchodzi między innymi:. 1) projekt budowlany 
zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego w zakresie wymaganym do realizacji założeń zadania zgodny z rozporządzen iem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 3) informacja 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodna z rozporządzeniem 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, 5) część kosztorysowa (kosztorys inwestorski i przedmiar robót) zgodny z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. Dokumentacja projektowo - 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=15128&rok=2016-01-22


kosztorysowa zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie może zawierać założeń wskazujących znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, 6) inne opracowania niezbędne do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 7) ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej także jej wersji określa 
załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy. 1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.- wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów 
projektowych, 2) określenie numerów działek objętych zakresem projektowania, 3) przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku dla uzyskania decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 4) uzyskanie z zakładu energetycznego warunków przyłączenia do sieci, 5) uzyskanie od właściciela terenu 
oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowy, 7) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej 
dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 8) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w rozumieniu art. 20 ust 1 pkt 4 
ustawy Prawo budowlane (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy). a) nadzór autorski ma charakter opcjonalny, b) nadzór 
autorski będzie pełniony na pisemny wniosek Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany się do jego pełnienia przez cały okres wykonywania robót 
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową i STWiORB, aż do końcowego odbioru wszystkich robót, c) w razie skorzystania z prawa 
opcji nadzoru autorskiego Zamawiający zakłada 5 planowanych pobytów na budowie oraz 3 nadzory rysunkowe. 9) ustalenie właścicieli (władających, 
zarządców) działek, w oparciu o informacje uzyskane od Wykonawcy (ust.3.4 pkt 2), według stanu z ewidencji gruntów i budynków, będzie należało do 
Zamawiającego. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, 3) rozporządzeniem 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, 4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 5) wytycznymi, jakim powinny odpowiadać projekty oraz 
realizacja sieci elektroenergetycznych, wg obowiązujących standardów TAURON Dystrybucja S.A.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z nadzorem 
autorskim nad zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi w zakresie: dla ul. 
Podleśnej - od istniejącego stanowiska słupowego nr 37, na którym zamontowana jest istniejąca oprawa oświetleniowa aż do skrzyżowania z ul. Gościniec; 
dla ul. Gościniec - od istniejącego stanowiska słupowego nr 19 posadowionego przy posesji nr 7, na którym zamontowana jest istniejąca oprawa 
oświetleniowa do skrzyżowania z ul. Podleśną. W celu ułatwienia lokalizacji i zobrazowania przebiegu dróg gminnych, wzdłuż których ma powstać 
oświetlenie, udostępniony został załącznik mapowy. Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, 
decyzji, opracowań i zatwierdzeń umożliwiających kompleksową realizację inwestycji i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 1. Zakres 
Przedmiotu Zamówienia obejmuje opracowanie: 1.1. Rozwiązań koncepcyjnych (tzw. opracowania przedprojektowego), w którym należy zaproponować i 
przedstawić dobór słupów oświetleniowych (ich wygląd, parametry itp.), dobór opraw oświetleniowych, sposób sterowania itp. i uzgodnienie z 
Zamawiającym tych założeń i rozwiązań; 1.2. Kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej, w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w skład której 
wchodzi między innymi:. 1) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego w zakresie wymaganym do realizacji założeń 
zadania zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
zgodna z rozporządzeniem 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, 5) część kosztorysowa (kosztorys inwestorski i 
przedmiar robót) zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 
użytkowym. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie może zawierać 
założeń wskazujących znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może 
opisać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, 6) inne opracowania 
niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 7) ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej także jej wersji 



określa załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy. 1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.- wys. w skali 1:500 z aktualizacją do 
celów projektowych, 2) określenie numerów działek objętych zakresem projektowania, 3) przygotowanie i złożenie kompletnego wn iosku dla uzyskania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 4) uzyskanie z zakładu energetycznego warunków przyłączenia do sieci, 5) uzyskanie od 
właściciela terenu oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowy, 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich 
majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w 
rozumieniu art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy). a) nadzór autorski ma 
charakter opcjonalny, b) nadzór autorski będzie pełniony na pisemny wniosek Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany się do jego pełnienia przez 
cały okres wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową i STWiORB, aż do końcowego odbioru wszystkich robót, 
c) w razie skorzystania z prawa opcji nadzoru autorskiego Zamawiający zakłada 5 planowanych pobytów na budowie oraz 3 nadzory rysunkowe. 9) 
ustalenie właścicieli (władających, zarządców) działek, w oparciu o informacje uzyskane od Wykonawcy (ust.3.4 pkt 2), według stanu z ewidencji gruntów i 
budynków, będzie należało do Zamawiającego. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem szczególnej staranności 
wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 1) ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 3) rozporządzeniem 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 funkc jonalno-użytkowego, 4) 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 5) wytycznymi, 
jakim powinny odpowiadać projekty oraz realizacja sieci elektroenergetycznych, wg obowiązujących standardów TAURON Dystrybucja S.A.. 

 
 


