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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Ostróda Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 1

Miejscowość:  Ostróda Kod pocztowy:  14-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Gminy Ostróda Tel.: +48 896760732

Osoba do kontaktów:  Magdalena Wajdyk

E-mail:  wajdyk@gminaostroda.pl Faks:  +48 896760790

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.gminaostroda.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury komunalnej terenu zabudowy
mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo oraz terenu części obrębu Kajkowo, Górka Lipowiec w ramach
projektu pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część Nr 1 „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu zabudowy
mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo”
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz
planem zagospodarowania terenu
i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu,
2) wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, dokumentacji
geologicznej; dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym: Karty
Informacyjnej Przedsięwzięcia; raportu oddziaływania na środowisko); dokumentacji związanej z uzyskaniem
pozwolenia wodno-prawnego; wykonanie docelowej organizacji ruchu; specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich budowy dróg wraz
z uzbrojeniem obejmującym sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej,
oświetlenie ulic, zagospodarowanie zieleni (w tym inwentaryzacja istniejących drzew i krzewów; sporządzenie
niezbędnych wykazów do wydania pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów z oszacowaniem ilości i wartości
drewna pozyskanego z wycinki), oraz przebudowy kolizji z istniejącymi sieciami, które będą znajdować się poza
projektowaną jezdnią. Dokumentacja powinna obejmować obszar objęty MPZP oraz obszar niezbędny dla
podłączenia projektowanego uzbrojenia do istniejącej infrastruktury komunalnej.
2. Wymogi związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest do oznakowania powstałych (wszystkich) w trakcie prac
projektowych opracowań logotypami programu współfinansującego tj. Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Logotypy zostaną przekazane przez Zamawiającego wybranemu wykonawcy,
2) dokumentacja budowlana i wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie uwzględniać będą etapowanie robót, które zostanie określone na
wstępnym etapie projektowania,
3) na etapie projektowania wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym ostateczne rozwiązania
projektowe,
4) projekty budowlane zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.
Dz.U.2013.1129),
5) kosztorysy inwestorskie zostaną sporządzone w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże, ZZK) zgodnie
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 (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 r.
Nr 130, poz. 1389).
W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić etapowanie robót, zgodnie z pkt 2) oraz wyodrębnić
poszczególne branże robót,
6) przedmiar robót zostanie sporządzony w układzie specyfikacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129),
7) gmina nie posiada mapy do celów projektowych - należy uwzględnić w cenie oferty,
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8) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty ująć inwentaryzację drzew i krzewów oraz przygotowanie
wykazu drzew i krzewów do uzyskania zezwolenia na wycinkę. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i
krzewów będzie należało do obowiązku Zamawiającego,
9) w zakresie zamówienia należy ująć projekty przebudowy sieci gazowej, cieplnej i teletechnicznej,
wodociągowej, deszczowej, sanitarnej, energetycznej, jeżeli wystąpi kolizja z istniejącymi sieciami.
10) Zamawiający informuje, że nie posiada obecnie żadnych warunków technicznych.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:
a) wykonanie mapy do celów projektowych,
b) uzyskanie warunków, uzgodnień od instytucji, służb oraz właścicieli (zarządzających), Zespół Uzgadniania
Dokumentacji itd.,
c) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
d) sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli dotyczy). Zakres raportu zostanie określony na
etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
e) wykonanie badań geologicznych niezbędnych do realizacji zadania,
f) udzielanie pomocy Zamawiającemu (w razie starania się o dofinansowanie) przy sporządzaniu wniosku
o dofinansowanie oraz wykonywanie uszczegółowień, korekt i zmian w zakresie wykonanych przez siebie
opracowań na etapie składania wniosku przez Zamawiającego i weryfikacji opracowań przez instytucję
dofinansowującą,
g) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi oraz uzupełnianie dokumentacji w trakcie procedury wyłaniania
wykonawcy realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w trakcie realizacji,
h) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i ekspertyz w zakresie obowiązujących przepisów niezbędne do
uzyskania pozwolenia na budowę,
4. Dokumentację należy opracować w następujących ilościach:
1) koncepcja architektoniczna – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie pdf.,
2) projekt zagospodarowania terenu – 6 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w
formacie pdf. ,dwg., doc.,
3) branżowe projekty budowlane – każda branża po 6 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie
CD w formacie pdf., dwg., doc.,
4) branżowe projekty wykonawcze - Branżowe projekty budowlane – każda branża po 6 egz. w wersji
papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie pdf., dwg., doc.,
5) kosztorys inwestorski dla wszystkich branż oraz ZZK - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na
płycie CD w formacie pdf. oraz formacie edytowalnym ogólnodostępnym,
6) STWiOR dla wszystkich branż - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie
pdf. oraz formacie edytowalnym ogólnodostępnym,
7) przedmiary robót dla wszystkich branż - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w
formacie pdf. oraz formacie edytowalnym ogólnodostępnym,
8) wnioski o wydanie decyzji oraz inne opracowania i załączniki w ilościach niezbędnych i wymagalnych przez
instytucje i urzędy,
9) oryginały uzgodnień i warunków powinny znajdować się w egz. nr 1 opracowań.
Część nr 2 „ Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu części obrębu
Kajkowo, Górka i Lipowiec”
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) koncepcję architektoniczną z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz
planem zagospodarowania terenu i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu,
2) wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, dokumentacji geologicznej; dokumentacji
związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym: Karty Informacyjnej
Przedsięwzięcia; raportu oddziaływania na środowisko); dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia
wodno-prawnego; wykonanie docelowej organizacji ruchu; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich budowy drogi wraz z odwodnieniem
oraz uzbrojeniem obejmującym oświetlenie uliczne, oraz przebudowy kolizji z istniejącymi sieciami, które będą
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znajdować się w strefie projektowania. Dokumentacja powinna obejmować obszar objęty MPZP wzdłuż drogi
publicznej 4KD.
2.Wymogi związane z realizacją przedmiotu zamówienia :
1) Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest do oznakowania powstałych (wszystkich) w trakcie prac
projektowych opracowań logotypami programu współfinansującego tj. Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Logotypy zostaną przekazane przez Zamawiającego wybranemu wykonawcy,
2) dokumentacja budowlana i wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie uwzględniać będą etapowanie robót, które zostanie określone na
wstępnym etapie projektowania,
3) Na etapie projektowania wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiający ostateczne rozwiązania
projektowe,
4) Projekty budowlane zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.
Dz.U.2013.1129),
5) kosztorysy inwestorskie zostaną sporządzone w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże, ZZK) zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.
Nr 130, poz. 1389).
W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić etapowanie robót, zgodnie z pkt 2) oraz wyodrębnić
poszczególne branże robót,
6) przedmiar robót zostanie sporządzony w układzie specyfikacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129),
7) gmina nie posiada mapy do celów projektowych - należy uwzględnić w cenie oferty,
8) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty ująć inwentaryzację drzew i krzewów oraz przygotowanie
wykazu drzew i krzewów do uzyskania zezwolenia na wycinkę. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i
krzewów będzie należało do obowiązku Zamawiającego,
9) W zakresie zamówienia należy ująć projekty przebudowy sieci gazowej, cieplnej i teletechnicznej,
wodociągowej, deszczowej, sanitarnej, energetycznej, jeżeli wystąpi kolizja z istniejącymi sieciami.
10) Zamawiający informuje, że nie posiada obecnie żadnych warunków technicznych.
3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:
1) wykonanie mapy do celów projektowych,
2) uzyskanie warunków, uzgodnień od instytucji, służb oraz właścicieli (zarządzających), Zespół Uzgadniania
Dokumentacji itd.,
3) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
4) sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli dotyczy). Zakres raportu zostanie określony na
etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
5) wykonanie badań geologicznych niezbędnych do realizacji zadania,
6) udzielanie pomocy Zamawiającemu (w razie starania się o dofinansowanie) przy sporządzaniu wniosku
o dofinansowanie oraz wykonywanie uszczegółowień, korekt i zmian w zakresie wykonanych przez siebie
opracowań na etapie składania wniosku przez Zamawiającego i weryfikacji opracowań przez instytucję
dofinansowującą,
7) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi oraz uzupełnianie dokumentacji w trakcie procedury wyłaniania
wykonawcy realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w trakcie realizacji,
8) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i ekspertyz w zakresie obowiązujących przepisów niezbędne do
uzyskania pozwolenia na budowę,
4.Dokumentację należy opracować w następujących ilościach:
1) koncepcja architektoniczna – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD
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w formacie pdf.,
2) projekt zagospodarowania terenu – 6 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD
w formacie pdf. ,dwg., doc.,
3) branżowe projekty budowlane – każda branża po 6 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna
na płycie CD w formacie pdf., dwg., doc.,
4) branżowe projekty wykonawcze - Branżowe projekty budowlane – każda branża po 6 egz.
w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie pdf., dwg., doc.,
5) kosztorys inwestorski dla wszystkich branż oraz ZZK - 2 egz. w wersji papierowej
+ wersja elektroniczna na płycie CD w formacie pdf. oraz formacie edytowalnym ogólnodostępnym,
6) STWiOR dla wszystkich branż - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie
CD w formacie pdf. oraz formacie edytowalnym ogólnodostępnym,
7) przedmiary robót dla wszystkich branż - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie
CD w formacie pdf. oraz formacie edytowalnym ogólnodostępnym,
8) wnioski o wydanie decyzji oraz inne opracowania i załączniki w ilościach niezbędnych
i wymagalnych przez instytucje i urzędy,
9) oryginały uzgodnień i warunków powinny znajdować się w egz. nr 1 opracowań,

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71320000  
Dodatkowe przedmioty 71322200  
 71322000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP.271.7.2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nwajdyma
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-085744   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 127-233103  z dnia:  04/07/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
29/06/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia
Cześć nr 2 1. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje: 2)

Zamiast:
2) wykonanie dokumentacji
projektowej budowlanej i
wykonawczej, dokumentacji
geologicznej; dokumentacjizwiązanej
z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach (w tym: Karty
InformacyjnejPrzedsięwzięcia;
raportu oddziaływania na
środowisko); dokumentacji związanej
z uzyskaniem pozwoleniawodno-
prawnego; wykonanie docelowej
organizacji ruchu; specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
robótbudowlanych oraz wykonanie
przedmiarów i kosztorysów
inwestorskich budowy drogi wraz
z odwodnieniem oraz uzbrojeniem
obejmującym oświetlenie
uliczne, oraz przebudowy kolizji
z istniejącymi sieciami, które
będąznajdować się w strefie
projektowania. Dokumentacja
powinna obejmować obszar objęty
MPZP wzdłuż drogipublicznej 4KD.

Powinno być:
2) wykonanie dokumentacji
projektowej budowlanej i
wykonawczej, dokumentacji
geologicznej; dokumentacjizwiązanej
z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach (w tym: Karty
InformacyjnejPrzedsięwzięcia;
raportu oddziaływania na
środowisko); dokumentacji związanej
z uzyskaniem pozwoleniawodno-
prawnego; wykonanie docelowej
organizacji ruchu; specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
robótbudowlanych oraz wykonanie
przedmiarów i kosztorysów
inwestorskich budowy drogi wraz
z odwodnieniem oraz uzbrojeniem
obejmującym oświetlenie uliczne,
sieć wodociągową oraz przebudowy
kolizji z istniejącymi sieciami,
które będąznajdować się w strefie
projektowania. Dokumentacja
powinna obejmować obszar objęty
MPZP wzdłuż drogipublicznej 4KD.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:
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II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
Część nr 2 1. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje: 2)

2) wykonanie dokumentacji
projektowej budowlanej i
wykonawczej, dokumentacji
geologicznej; dokumentacjizwiązanej
z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach (w tym: Karty
InformacyjnejPrzedsięwzięcia;
raportu oddziaływania na
środowisko); dokumentacji związanej
z uzyskaniem pozwoleniawodno-
prawnego; wykonanie docelowej
organizacji ruchu; specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
robótbudowlanych oraz wykonanie
przedmiarów i kosztorysów
inwestorskich budowy drogi wraz
z odwodnieniem oraz uzbrojeniem
obejmującym oświetlenie
uliczne, oraz przebudowy kolizji
z istniejącymi sieciami, które
będąznajdować się w strefie
projektowania. Dokumentacja
powinna obejmować obszar objęty
MPZP wzdłuż drogipublicznej 4KD.

2) wykonanie dokumentacji
projektowej budowlanej i
wykonawczej, dokumentacji
geologicznej; dokumentacjizwiązanej
z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach (w tym: Karty
InformacyjnejPrzedsięwzięcia;
raportu oddziaływania na
środowisko); dokumentacji związanej
z uzyskaniem pozwoleniawodno-
prawnego; wykonanie docelowej
organizacji ruchu; specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
robótbudowlanych oraz wykonanie
przedmiarów i kosztorysów
inwestorskich budowy drogi wraz
z odwodnieniem oraz uzbrojeniem
obejmującym oświetlenie uliczne,
sieć wodociągową oraz przebudowy
kolizji z istniejącymi sieciami,
które będąznajdować się w strefie
projektowania. Dokumentacja
powinna obejmować obszar objęty
MPZP wzdłuż drogipublicznej 4KD.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II. Informacja o częściach
zamówienia Część nr 2 1) Krótki opis
1. Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje 2)

Zamiast:
2) wykonanie dokumentacji
projektowej budowlanej i
wykonawczej, dokumentacji
geologicznej; dokumentacjizwiązanej
z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach (w tym: Karty
InformacyjnejPrzedsięwzięcia;
raportu oddziaływania na
środowisko); dokumentacji związanej
z uzyskaniem pozwoleniawodno-
prawnego; wykonanie docelowej
organizacji ruchu; specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
robótbudowlanych oraz wykonanie
przedmiarów i kosztorysów
inwestorskich budowy drogi wraz
z odwodnieniem oraz uzbrojeniem
obejmującym oświetlenie
uliczne, oraz przebudowy kolizji
z istniejącymi sieciami, które
będąznajdować się w strefie
projektowania. Dokumentacja
powinna obejmować obszar objęty
MPZP wzdłuż drogipublicznej 4KD.

Powinno być:
2) wykonanie dokumentacji
projektowej budowlanej i
wykonawczej, dokumentacji
geologicznej; dokumentacjizwiązanej
z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach (w tym: Karty
InformacyjnejPrzedsięwzięcia;
raportu oddziaływania na
środowisko); dokumentacji związanej
z uzyskaniem pozwoleniawodno-
prawnego; wykonanie docelowej
organizacji ruchu; specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
robótbudowlanych oraz wykonanie
przedmiarów i kosztorysów
inwestorskich budowy drogi wraz
z odwodnieniem oraz uzbrojeniem
obejmującym oświetlenie uliczne,
sieć wodociągową oraz przebudowy
kolizji z istniejącymi sieciami,
które będąznajdować się w strefie
projektowania. Dokumentacja
powinna obejmować obszar objęty
MPZP wzdłuż drogipublicznej 4KD.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II. Informacja o częściach
zamówienia Część nr 2 3) Wielkość
lub zakres 1. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje: 2)

Zamiast:
2) wykonanie dokumentacji
projektowej budowlanej i
wykonawczej, dokumentacji
geologicznej; dokumentacjizwiązanej
z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach (w tym: Karty

Powinno być:
2) wykonanie dokumentacji
projektowej budowlanej i
wykonawczej, dokumentacji
geologicznej; dokumentacjizwiązanej
z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach (w tym: Karty
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InformacyjnejPrzedsięwzięcia;
raportu oddziaływania na
środowisko); dokumentacji związanej
z uzyskaniem pozwoleniawodno-
prawnego; wykonanie docelowej
organizacji ruchu; specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
robótbudowlanych oraz wykonanie
przedmiarów i kosztorysów
inwestorskich budowy drogi wraz
z odwodnieniem oraz uzbrojeniem
obejmującym oświetlenie
uliczne, oraz przebudowy kolizji
z istniejącymi sieciami, które
będąznajdować się w strefie
projektowania. Dokumentacja
powinna obejmować obszar objęty
MPZP wzdłuż drogipublicznej 4KD.

InformacyjnejPrzedsięwzięcia;
raportu oddziaływania na
środowisko); dokumentacji związanej
z uzyskaniem pozwoleniawodno-
prawnego; wykonanie docelowej
organizacji ruchu; specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
robótbudowlanych oraz wykonanie
przedmiarów i kosztorysów
inwestorskich budowy drogi wraz
z odwodnieniem oraz uzbrojeniem
obejmującym oświetlenie uliczne,
sieć wodociągową oraz przebudowy
kolizji z istniejącymi sieciami,
które będąznajdować się w strefie
projektowania. Dokumentacja
powinna obejmować obszar objęty
MPZP wzdłuż drogipublicznej 4KD.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-089250
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