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Brusy: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 596114-N-2020

Data: 2020-10-12

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brusy, Krajowy numer identyfikacyjny 92351251000000, ul. ul. Na Zaborach 1, 89-632 

Brusy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks 523 969 303. 

Adres strony internetowej (url): brusy.pl

SEKCJA II; ZMIANY W OGŁOSZENIU

ILI) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-10-20, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-10-22, godzina: 12:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również 

do: 1) wykonania mapy do celów projektowych, 2) wykonanie projektów podziału niezbędnych 

do uzyskania decyzji ZRID (1 działka) (dotyczy tylko Części III)* 3) wykonania i 

przedstawienia do uzgodnienia uproszczonego projektu koncepcyjnego budowy ulic, 

zawierającego co najmniej: rodzaj nawierzchni i podbudowy, proponowany przebieg ciągów
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pieszych i jezdnych, ewentualnych miejsc postojowych, sposób odwodnienia, geometrię ulic, 

rozwiązanie w zakresie oświetlenia ulicznego oraz proponowane rozwiązania dotyczące 

ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, rozwiązanie w zakresie skrzyżowań, zjazdów 

publicznych i indywidualnych, wskazanie drzew zakwalifikowanych do wycinki,; 4) wykonania i 

przedstawienia do uzgodnienia Zamawiającemu projektów budowlanych wszystkich branż, 

opracowanych w stopniu szczegółowości, umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę, a 

w przypadku, gdy zachodzi konieczność projektów wykonawczych, 5) opracowania i 

uzgodnienia projektu organizacji ruchu; 6) przygotowania i złożenia wniosku o pozwolenie na 

budowę/ zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w zakresie objętym sporządzoną 

dokumentacją projektową; 7) uzyskania wszelkich wymaganych prawem, w tym Prawem 

budowlanym i Prawem ochrony środowiska, uzgodnień formalno - prawnych, opinii, operatów, 

ekspertyz oraz decyzji, w tym m.in. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o ile taki raport będzie wymagany, pozwoleń 

wodno - prawnych, warunków dostawy mediów itp., które są konieczne do uzyskania 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/ uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

obiektów objętych dokumentacją projektową, przy użyciu własnych środków i na własny koszt. 

8) W przypadku, gdy terminy administracyjne uzyskania określonych w pkt 7) dokumentów i 

uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przekroczą termin umowny wykonania 

zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym 

przez właściwy urząd terminie bez dodatkowego wynagrodzenia do czasu ich uzyskania.

W ogłoszeniu powinno być: 6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany 

jest również do: 1) wykonania mapy do celów projektowych, 2) wykonanie projektów podziału 

niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID (1 działka dotyczy Części III i 1 działka dotyczy Części 

IV) 3) wykonania i przedstawienia do uzgodnienia uproszczonego projektu koncepcyjnego 

budowy ulic, zawierającego co najmniej: rodzaj nawierzchni i podbudowy, proponowany 

przebieg ciągów pieszych i jezdnych, ewentualnych miejsc postojowych, sposób odwodnienia, 

geometrię ulic, rozwiązanie w zakresie oświetlenia ulicznego oraz proponowane rozwiązania 

dotyczące ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, rozwiązanie w zakresie skrzyżowań, 

zjazdów publicznych i indywidualnych, wskazanie drzew zakwalifikowanych do wycinki,; 4) 

wykonania i przedstawienia do uzgodnienia Zamawiającemu projektów budowlanych wszystkich 

branż, opracowanych w stopniu szczegółowości, umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na 

budowę, a w przypadku, gdy zachodzi konieczność projektów wykonawczych, 5) opracowania
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projektu organizacji ruchu; 6) przygotowania i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ 

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w zakresie objętym sporządzoną dokumentacją 

projektową; 7) dokonywania zmian w dokumentacji projektowej wynikających z uzgodnień 

formalno - prawnych niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej/pozwolenia na budowę.


