Firefox

1z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f6850106-0e2f-421d-8ef6-26dd...

Ogłoszenie nr 540117128-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 557036-N-2020
Data: 01/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny
53142158400000, ul. ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel.
77 4414069, e-mail zamowienia@zdp.opole.pl, faks 77 4414071.
Adres strony internetowej (url): https://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

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: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano –
wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina Opolska – Polska Nowa
Wieś od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową
odcinka drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w miejscowości Polska Nowa Wieś, który
obejmuje: - opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali
1:500, - uzyskanie mapy ewidencyjnej oraz informacji terenowo – prawnej, - uzyskanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, - wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie
warunków gruntowo-wodnych, - opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem
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pozwolenia wodnoprawnego, - przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu i
wystąpienie z wnioskiem do Wójta Gminy Ozimek o wydanie decyzji o warunkach
środowiskowych, w przypadku wydania przez Wójta Gminy Ozimek decyzji nakazującej
sporządzenie raportu o ochronie środowiska przygotowanie tego raportu, - opracowanie
projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego wraz z uzgodnieniami branżowymi
i uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID), - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jej zatwierdzeniem,
- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, - wykonanie podziału działek
zajętych pod inwestycję w razie konieczności, - zaprojektowanie kanałów technologicznych opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, - opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy,
przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych), - opracowanie dokumentacji do
przeprowadzenia postepowania na roboty budowlane – również w wersji elektronicznej na
płycie CD, - wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu (jeśli
zachodzi potrzeba), - zaprojektowanie kanałów technologicznych, - szczegółowo przedmiot
zamówienia opisany został w Tomie III – OPZ. W ramach zamówienia przewiduje się również
przygotowanie odpowiedzi na pytania przyszłych Wykonawców robót budowlanych,
udzielenie wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywanie
ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej
i przetargowej w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla
przedmiotowego przedsięwzięcia. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość
przedmiotu zamówienia. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu dot.
przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych
przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania. Przedmiot zamówienia
powinien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot umowy
wykonany w związku z realizacją niniejszej umowy jest utworem w rozumieniu przepisów
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w związku z tym chroniony prawem
autorskim. Na wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy.
Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalny
deklarowany okres gwarancji - 24 miesiące - maksymalny deklarowany okres gwarancji - 60
miesięcy
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano

01.07.2020, 22:10

Firefox

3z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f6850106-0e2f-421d-8ef6-26dd...

– wykonawczego przebudowy drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów
od km 14+780 do km 16+098, który obejmuje: - opracowanie mapy sytuacyjnowysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, - uzyskanie mapy ewidencyjnej oraz
informacji terenowo – prawnej, - uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych, opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu i wystąpienie z wnioskiem do
Wójta Gminy Ozimek o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych, w przypadku
wydania przez Wójta Gminy Ozimek decyzji nakazującej sporządzenie raportu o ochronie
środowiska przygotowanie tego raportu, - opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego wielobranżowego wraz z uzgodnieniami branżowymi i uzyskaniem
pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, - opracowanie
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jej zatwierdzeniem, sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, - wykonanie podziału działek
zajętych pod inwestycję w razie konieczności, - zaprojektowanie kanałów technologicznych
- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, - opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys
ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych), - opracowanie dokumentacji do
przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane – również w wersji elektronicznej na
płycie CD, - wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu (jeśli
zachodzi potrzeba), - szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III –
OPZ. W ramach zamówienia przewiduje się również przygotowanie odpowiedzi na pytania
przyszłych Wykonawców robót budowlanych, udzielenie wyjaśnień dotyczących
opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji
(poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej w trakcie
postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego
przedsięwzięcia. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu
zamówienia. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu dot. przedmiotu
zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez
Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania. Przedmiot zamówienia powinien
być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot umowy
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wykonany w związku z realizacją niniejszej umowy jest utworem w rozumieniu
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w związku z tym
chroniony prawem autorskim. Na wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji na
okres min. 24 miesięcy. Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny
ofert: - minimalny deklarowany okres gwarancji - 24 miesiące - maksymalny
deklarowany okres gwarancji - 60 miesięcy
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