
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Dominikowo–Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRAWNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967001

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościelna 3

1.4.2.) Miejscowość: Drawno

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-220

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.7.) Numer telefonu: 957682031

1.4.8.) Numer faksu: 957682505

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@drawno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310210/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-18 12:36

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00309239/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo – Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo w ramach projektu: „Poprawa gospodarki
wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III”.
Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:
- wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji mieszkalnych w m. Barnimie,
Gmina Drawno w ilości 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. Dla każdego z zakresów, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć powyższą dokumentację w formie plików *.doc na płycie CD razem z oryginalnymi plikami
projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf),
- wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej w tym mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów
projektowych, w skali 1:500 lub 1:1000 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych do celów projektowych,
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień z instytucjami opiniodawczymi (tj. zarządcami cieków wodnych, lasów, dróg) wraz z
uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli działek oraz władających nieruchomościami gruntowymi, na których będzie
przeprowadzona inwestycja. W przypadku braku możliwości pozyskania zgód właścicieli – uzyskanie w imieniu
Zamawiającego decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości – zgodnie z art. 124 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
- przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii, w tym przeprowadzenie postępowania
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środowiskowego, niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia budowy przyjętego
przez właściwy organ bez sprzeciwu),
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego uprawomocnionych pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń budowy przyjętych przez
właściwy organ bez sprzeciwu),
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej,
- wykonanie projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – w 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w
wersji elektronicznej dla każdego z zakresów, 
-opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót + kosztorys inwestorski) oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą prawo zamówień
publicznych oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej – po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
(format .pdf oraz .xls).

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo – Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo w ramach projektu: „Poprawa gospodarki
wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III”.
Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:
- wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji mieszkalnych w m.
Dominikowo, Gmina Drawno w ilości 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. Dla każdego z zakresów,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powyższą dokumentację w formie plików *.doc na płycie CD razem z oryginalnymi
plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf),
- wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej w tym mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów
projektowych, w skali 1:500 lub 1:1000 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych do celów projektowych,
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień z instytucjami opiniodawczymi (tj. zarządcami cieków wodnych, lasów, dróg) wraz z
uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli działek oraz władających nieruchomościami gruntowymi, na których będzie
przeprowadzona inwestycja. W przypadku braku możliwości pozyskania zgód właścicieli – uzyskanie w imieniu
Zamawiającego decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości – zgodnie z art. 124 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
- przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii, w tym przeprowadzenie postępowania
środowiskowego, niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia budowy przyjętego
przez właściwy organ bez sprzeciwu),
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego uprawomocnionych pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń budowy przyjętych przez
właściwy organ bez sprzeciwu),
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej,
- wykonanie projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – w 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w
wersji elektronicznej dla każdego z zakresów, 
-opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót + kosztorys inwestorski) oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą prawo zamówień
publicznych oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej – po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
(format .pdf oraz .xls).
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