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Ogłoszenie nr 540136715-N-2020 z dnia 27-07-2020 r.

Rogów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 564587-N-2020 

Data: 21/07/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rogów, Krajowy numer identyfikacyjny 75014844300000, ul. Żeromskiego  23, 95-063 

Rogów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468748070 , e-mail sekretariat@rogow.eu, faks

468 748 086. 

Adres strony internetowej (url): bip.rogow.eu 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 1 

W ogłoszeniu jest: Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Kotulinie 

W ogłoszeniu powinno być: Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Kotulinie gm.

Rogów 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie

niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia

zamiaru wykonania robót budowlanych (o ile będą wymagane) oraz wykonanie prac
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budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Remizy OSP zlokalizowanego w

Kotulinie gm. Rogów dz. nr ewid. 198/1, obr. Kotulin, w ramach projektu „Termomodernizacja

budynku Strażnicy OSP w Kotulinie”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) opracowanie

wielobranżowego PT budowlanego oraz wykonawczego termomodernizacji w zakresie:  ‐

wymiany stolarki,   docieplenia przegród zewnętrznych,   modernizacji systemu grzewczego,  ‐

częściowej wymiany oświetlenia wbudowanego,   mikro instalacji PV. Projekt budowlany winien

zostać wykonany w ilości 4 egzemplarzy w zakresie uwzględniającym specyfikę robót

budowlanych, charakter obiektu oraz stopień skomplikowania, według wymagań zawartych w

ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczególności

doprecyzowanymi w rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25

kwietnia 2012 r., opracowany w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna

ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych b) sporządzenie przedmiaru robót

zawierającego zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej

ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości

jednostek przedmiarowych robót, w rozbiciu na poszczególne roboty ogólnobudowlane i

instalacyjne - 2 egzemplarzy. c) Sporządzenie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie BIOZ.

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie

wynikającym z przepisów, e) opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku

po zakończeniu wykonywania robót budowlanych, f) o ile okaże się to konieczne uzyskanie

niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów w tym wykonanie niezbędnych ekspertyz i

opinii, g) uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie

odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane) o ile jest to wymagane przez obowiązujące

przepisy, h) pełnienie nadzoru autorskiego, i) wykonanie na rzecz Zamawiającego całości robót

budowlanych według opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji

projektowej, opracowania kompleksowej dokumentacji powykonawczej w zakresie

umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania. Zakres zadania obejmuje również wykonanie

robót demontażowych niezbędnych dla realizacji zadania. W ofercie należy uwzględnić koszty

wywiezienia i utylizacji materiałów i sprzętu pochodzącego z rozbiórki. Zamawiający wymaga

potwierdzenia tego faktu dokumentami przyjęcia odpadów. j) geodezyjne wytyczenie robót a po

ich zakończeniu wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzacji
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geodezyjna powykonawcza ma być oprócz formy papierowej wykonana dodatkowo w formie

elektronicznej na płycie CD (format PDF oraz DGW). Wykonawca uwierzytelni dokumenty

geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie

geodezji i kartografii. 3. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia został zawarty w

Programie funkcjonalno–użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie

niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia

zamiaru wykonania robót budowlanych (o ile będą wymagane) oraz wykonanie prac

budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Remizy OSP zlokalizowanego w

Kotulinie gm. Rogów dz. nr ewid. 198/1, obr. Kotulin, w ramach projektu „Termomodernizacja

budynku Strażnicy OSP w Kotulinie gm. Rogów”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)

opracowanie wielobranżowego PT budowlanego oraz wykonawczego termomodernizacji w

zakresie:   wymiany stolarki,   docieplenia przegród zewnętrznych,   modernizacji systemu

grzewczego,   częściowej wymiany oświetlenia wbudowanego,   mikro instalacji PV. Projekt

budowlany winien zostać wykonany w ilości 4 egzemplarzy w zakresie uwzględniającym

specyfikę robót budowlanych, charakter obiektu oraz stopień skomplikowania, według wymagań

zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w

szczególności doprecyzowanymi w rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r., opracowany w takim zakresie szczegółowości, by

możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych b)

sporządzenie przedmiaru robót zawierającego zestawienie przewidywanych do wykonania robót

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót, w rozbiciu na poszczególne roboty

ogólnobudowlane i instalacyjne - 2 egzemplarzy. c) Sporządzenie informacji dotyczącej zasad

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego,

uwzględnianej w planie BIOZ. d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, e) opracowania charakterystyki

energetycznej budynku dla budynku po zakończeniu wykonywania robót budowlanych, f) o ile

okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów w tym

wykonanie niezbędnych ekspertyz i opinii, g) uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo

budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane) o ile jest to
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wymagane przez obowiązujące przepisy, h) pełnienie nadzoru autorskiego, i) wykonanie na rzecz

Zamawiającego całości robót budowlanych według opracowanej i zatwierdzonej przez

Zamawiającego dokumentacji projektowej, opracowania kompleksowej dokumentacji

powykonawczej w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania. Zakres zadania

obejmuje również wykonanie robót demontażowych niezbędnych dla realizacji zadania. W

ofercie należy uwzględnić koszty wywiezienia i utylizacji materiałów i sprzętu pochodzącego z

rozbiórki. Zamawiający wymaga potwierdzenia tego faktu dokumentami przyjęcia odpadów. j)

geodezyjne wytyczenie robót a po ich zakończeniu wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej. Inwentaryzacji geodezyjna powykonawcza ma być oprócz formy papierowej

wykonana dodatkowo w formie elektronicznej na płycie CD (format PDF oraz DGW).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej

we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 3. Szczegółowy opis zakresu

przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie funkcjonalno–użytkowym stanowiącym

załącznik nr 7 do SIWZ. 


