
 Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 358124-2010 z dnia 2010-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głuchołazy 
Przedmiotem zamówienia publicznego jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz pełnienie funkcji 
nadzoru autorskiego . W ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentację 
projektową obejmującą:1. Przebudowy odcinka... 
Termin składania ofert: 2010-11-15  

 
Numer ogłoszenia: 361512 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010 

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 358124 - 2010 data 05.11.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

"Wodociągi" Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 
4391932, fax. 0774391742. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).  
 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia publicznego jest opracowanie 

dokumentacji projektowych oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego . W ramach 
wykonania przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentację projektową 
obejmującą:1. Przebudowy odcinka Kanału Młynówka na odcinku o długości 350,00 m, 
od jazu przy ul. Kościuszki w Głuchołazach w kierunku miejscowości Bodzanów. 2. 
Przebudowy istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej w Głuchołazach w rejonie 
ulic Kościuszki , M. C. Skłodowskiej na oddzielną kanalizację deszczową i sanitarną, w 
tym Budowa kanałów deszczowych DN 1000 - 1200 mm o łącznej długości ok. 97,0 m z 
wylotem do Kanału Młynówk, Budowa kanału sanitarnego DN 400 mm o łącznej 
długości ok. 48,0 m ,Budowa urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych - kpl. 1 
,Przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego projektowanymi 
kanałami deszczowymi i sanitarnymi ( w miarę potrzeby )Likwidacja istniejących 
kanałów deszczowego DN 1000 mm o długości 56,0 m ,sanitarnego DN 300 mm o 
długości 5,0 m ,sanitarnego DN 500 mm o długości 45,0 .Zakres opracowań 
dokumentacji projektowych jw. Został określony na podstawie istniejących koncepcji 
technicznych, tj Inwentaryzacja i koncepcja przebudowy Kanału Młynówka w 
Głuchołazach dz. Nr 626 i 122/1 na odcinku od jazu przy ul. Kościuszki do byłego młyna 
w Bodzanowie, oprac. z 08.2009 r., autor: mgr inż. Romuald Maciantowicz. załącznik nr 
1 , Aktualizacja koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy w 
części należącej do aglomeracji oczyszczalni ścieków w Nysie- rys. D - 5 oprac. 
PROJEKT , Nysa, mgr inż. Mirosław Bartocha. załącznik nr 2 Zakres opracowań 
dokumentacji projektowych będących przedmiotem zamówienia winien obejmować 
Prace przedprojektowe i projektowe uzyskanie materiałów niezbędnych do 
projektowania, wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych 
w skali 1:500, pozyskanie aktualnych map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru 



gruntów, wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego, opracowanie projektów 
budowlanych w ilości po egz., opracowanie projektów wykonawczych w ilości po 8 egz.. 
2). Inne opracowania kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót ,wykonać po 3 kpl., 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonać po 8 
egz.,operat terenowo-prawny składający się z: wykazu działek i ich właścicieli, 
aktualnych wypisów z rejestru gruntów i map ewidencji gruntów oraz dokumentów 
potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wykonać 
po 8 egz.,wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji oraz 
pozwolenia na budowę i realizację inwestycji - wykonać po 8 egz. 3). Decyzje i 
uzgodnienia uzyskanie wypisu i wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, czasowe lub trwałe zajęcia terenu nie będącego własnością Gminy 
Głuchołazy należy uzgodnić z właścicielem w formie pisemnego oświadczenia 
wyrażającego zgodę do dysponowania nieruchomością w celu przeprowadzenia robót 
budowlanych, uzgodnienia z właścicielami gruntów powinny zostać potwierdzone ich 
podpisem na załączniku mapowym, z naniesionymi projektowanymi obiektami, do 
pisemnego oświadczenia, uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na budowę i realizację inwestycji. 4). Inne wymagania 
zawierać wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje i pozwolenia niezbędne do 
realizacji Inwestycji w tym uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie wytycznych do 
projektowania oraz zastosowanych rozwiązań technicznych ,uzupełniać i uszczegóławiać 
projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 
przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę 
robót oraz realizacji robót budowlanych, o wszelkich uzgodnieniach i warunkach 
uzyskanych w trakcie projektowania winien być bez zbędnej zwłoki informowany 
Zamawiający tak, aby w miarę potrzeby możliwe było podjęcie negocjacji z 
właścicielami i zarządcami terenów i uzbrojenia terenu,całą dokumentację stanowiącą 
przedmiot zamówienia należy opracować w formie standardowej (na papierze) oraz w 
nieedytowalnej i edytowalnej formie elektronicznej na CD,przedmiot zamówienia 
powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach a w 
szczególności: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi 
zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie 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 Dz. U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r., Rozporządzenie 
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. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r. , poz. 1389 Ustawa z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi zmianami, Ustawa 
z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające 



Rozporządzenie jw., Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, z późniejszymi 
zmianami, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie 
kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje 
hydrologiczne Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z późniejszymi 
zmianami...  

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia publicznego jest opracowanie 
dokumentacji projektowych oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego . W ramach 
wykonania przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentację projektową 
obejmującą:1. Przebudowy odcinka Kanału Młynówka na odcinku o długości 350,00 m, 
od jazu przy ul. Kościuszki w Głuchołazach w kierunku miejscowości Bodzanów. 2. 
Przebudowy istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej w Głuchołazach w rejonie 
ulic Kościuszki , M. C. Skłodowskiej na oddzielną kanalizację deszczową i sanitarną, w 
tym Budowa kanałów deszczowych DN 1000 - 1200 mm o łącznej długości ok. 97,0 m z 
wylotem do Kanału Młynówk, Budowa kanału sanitarnego DN 400 mm o łącznej 
długości ok. 48,0 m ,Budowa urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych - kpl. 1 
,Przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego projektowanymi 
kanałami deszczowymi i sanitarnymi ( w miarę potrzeby )Likwidacja istniejących 
kanałów deszczowego DN 1000 mm o długości 56,0 m ,sanitarnego DN 300 mm o 
długości 5,0 m ,sanitarnego DN 500 mm o długości 45,0 .Zakres opracowań 
dokumentacji projektowych jw. Został określony na podstawie istniejących koncepcji 
technicznych, tj Inwentaryzacja i koncepcja przebudowy Kanału Młynówka w 
Głuchołazach dz. Nr 626 i 122/1 na odcinku od jazu przy ul. Kościuszki do byłego młyna 
w Bodzanowie, oprac. z 08.2009 r., autor: mgr inż. Romuald Maciantowicz. załącznik nr 
1 , Aktualizacja koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy w 
części należącej do aglomeracji oczyszczalni ścieków w Nysie- rys. D - 5 oprac. 
PROJEKT , Nysa, mgr inż. Mirosław Bartocha. załącznik nr 2 Zakres opracowań 
dokumentacji projektowych będących przedmiotem zamówienia winien obejmować 
Prace przedprojektowe i projektowe uzyskanie materiałów niezbędnych do 
projektowania, wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych 
w skali 1:500, pozyskanie aktualnych map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru 
gruntów, wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego, opracowanie projektów 
budowlanych w ilości po 8 egz., opracowanie projektów wykonawczych w ilości po 8 
egz.. 2). Inne opracowania kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót ,wykonać po 3 
kpl., specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonać po 8 
egz.,operat terenowo-prawny składający się z: wykazu działek i ich właścicieli, 
aktualnych wypisów z rejestru gruntów i map ewidencji gruntów oraz dokumentów 
potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wykonać 
po 8 egz.,wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji oraz 
pozwolenia na budowę i realizację inwestycji - wykonać po 8 egz. 3). Decyzje i 
uzgodnienia uzyskanie wypisu i wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, czasowe lub trwałe zajęcia terenu nie będącego własnością Gminy 
Głuchołazy należy uzgodnić z właścicielem w formie pisemnego oświadczenia 
wyrażającego zgodę do dysponowania nieruchomością w celu przeprowadzenia robót 
budowlanych, uzgodnienia z właścicielami gruntów powinny zostać potwierdzone ich 
podpisem na załączniku mapowym, z naniesionymi projektowanymi obiektami, do 
pisemnego oświadczenia, uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na budowę i realizację inwestycji. 4). Inne wymagania 
zawierać wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje i pozwolenia niezbędne do 
realizacji Inwestycji w tym uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie wytycznych do 
projektowania oraz zastosowanych rozwiązań technicznych ,uzupełniać i uszczegóławiać 



projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 
przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę 
robót oraz realizacji robót budowlanych, o wszelkich uzgodnieniach i warunkach 
uzyskanych w trakcie projektowania winien być bez zbędnej zwłoki informowany 
Zamawiający tak, aby w miarę potrzeby możliwe było podjęcie negocjacji z 
właścicielami i zarządcami terenów i uzbrojenia terenu,całą dokumentację stanowiącą 
przedmiot zamówienia należy opracować w formie standardowej (na papierze) oraz w 
nieedytowalnej i edytowalnej formie elektronicznej na CD,przedmiot zamówienia 
powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach a w 
szczególności: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi 
zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie 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 Dz. U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r., Rozporządzenie 
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. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r. , poz. 1389 Ustawa z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi zmianami, Ustawa 
z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające 
Rozporządzenie jw., Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, z późniejszymi 
zmianami, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie 
kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje 
hydrologiczne Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z późniejszymi 
zmianami...  

 
 


