
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 177905-2013 z dnia 2013-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łask

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku z budynkiem gospodarczo-garażowym oraz przyłączami do sieci:

energetycznej, wodociągowej,...

Termin składania ofert: 2013-09-12

Numer ogłoszenia: 368678 - 2013; data zamieszczenia : 11.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  177905 - 2013 data 04.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, fax. 043 6768388.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego

zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu Środowiskowego

Domu Samopomocy w Łasku z budynkiem gospodarczo-garażowym oraz przyłączami do sieci:

energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telekomunikacyjnej przy ulicy Lutomierskiej na

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 55 obręb 9 Łask. Lokalizacja: Łask, ul.

Lutomierska, działka Nr 55 obręb 9 Łask o pow. 2 895 m2, gmina Łask (własność Gminy Łask); mapa

sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 - załącznik nr 9 do SIWZ. Na zadanie, będące przedmiotem

zamówienia, przyznano dotację z rezerwy celowej województwa łódzkiego na rok 2013, z której Gmina Łask

ma możliwość skorzystania w terminie do 16 grudnia 2013 r. Zamówienie obejmuje opracowanie projektu

budowlano-wykonawczego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego na pobyt dzienny

dla 50 osób o powierzchni zabudowy do 1500 m2 i wysokości do 10,0 m; typ domu: A, B i C wg

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych

domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), z częścią gospodarczo-garażową zaprojektowaną w jednej

bryle obiektu lub odrębnie w zależności od warunków zabudowy, uwzględniającą miejsce garażowe dla

samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne. Projekt budynku, biorąc pod uwagę potrzeby aktualnych

uczestników, winien uwzględniać następujące pomieszczenia: szatnia, pokój psychologa, pomieszczenie do

treningu praktycznego (z pralką automatyczną, maglownicą, deską do prasowania, żelazkiem itp.), pokój

wielofunkcyjny (m.in. do zajęć rewalidacyjnych), pracownia wielofunkcyjna (plastyczna), pracownia

wielofunkcyjna (krawiecka), pracownia wielofunkcyjna kulinarna + wydzielone pomieszczenie do zmywania
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naczyń, pracownia wielofunkcyjna (techniczna, stolarska), jadalnia, sala do terapii ruchem, pracownia

wielofunkcyjna (bukieciarska), pracownia wielofunkcyjna (komputerowa), pokój medyczny, pokój pracownika

socjalnego, pokój socjalny dla personelu, pomieszczenie składnicy akt, pokój księgowości, pokój kierownika,

pomieszczenie gospodarcze na sprzęt ogrodowy (meble ogrodowe, kosiarka), pomieszczenie gospodarcze

dla sprzątaczki, pomieszczenie magazynowe. oraz inne, przewidziane warunkami technicznymi dla tego typu

obiektów. Pomieszczenia, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych należy zlokalizować na parterze.

UWAGA: Należy przyjąć założenie wyżywienia uczestników metodą cateringu. Wymagany zakres

opracowania: Wykonanie projektu koncepcji architektonicznej budynku DPS wraz z opisem funkcji

poszczególnych pomieszczeń. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla całego zadania

inwestycyjnego, w tym: projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu działki (w zakresie

niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania projektowanego ŚDS, uwzględniający teren do wypoczynku i

rekreacji), projekt budowlano-wykonawczy budynku ŚDS wszystkich branż wraz z technologią dla 50

uczestników, projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy w zakresie niezbędnym sieci infrastruktury

technicznej wraz z ww. przyłączami, projekt budowlano-wykonawczy dróg wewnętrznych komunikacyjnych

wraz z miejscami postojowymi i chodnikami oraz zjazdu publicznego na drogę powiatową, projekt budowlano-

wykonawczy oświetlenia terenu, przedmiary robót podstawowych do wykonania, informacje dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji inwestycji. Opracowanie Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót dla planowanej inwestycji. Wykonanie kosztorysów inwestorskich wszystkich

branż w celu określenia wartości planowanej inwestycji. Wykonanie kosztorysów nakładczych wszystkich

branż w wersji uproszczonej. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzyskanie warunków

przyłączenia mediów niezbędnych do realizacji zadania, zatwierdzeń, decyzji, uzgodnień rzeczoznawców,

zgłoszeń, złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dodatkowe informacje: Decyzję o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej planowanej inwestycji inwestor przekaże

projektantowi po podpisaniu umowy. Gmina Łask zleciła wykonanie mapy do celów projektowych, wersję

cyfrową Gmina Łask przekaże projektantowi po podpisaniu umowy, Gmina Łask zleciła wykonanie badań

geotechnicznych na przedmiotowej nieruchomości - 4 otwory do głęb. 3,0 m; termin opracowania opinii

geotechnicznej do 12 września 2013 r. Przepisy Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być

opracowana zgodnie z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z

późn. zm.) oraz zgodnie z aktami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności: rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), rozporządzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.); ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, ustawą

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oraz aktami

wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności: rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
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2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072, z późn. zm.), 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. Nr

130, poz. 1389), oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym: ochrony ppoż., bhp, ochrony

środowiska, przepisami techniczno-budowlanymi i normami. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe należy

wykonać w wersji papierowej i elektronicznej, w tym: projekty budowlano-wykonawcze wszystkich branż wraz

z przedmiarami robót po 5 egz., kosztorys inwestorski w 2 egz., kosztorys nakładczy oraz specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz., ponadto całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej musi

być zapisana na nośniku elektronicznym w formacie pdf (1 egz.), a kosztorys inwestorski na osobnym nośniku

danych w formacie ATH (1 egz.). Do obowiązków Wykonawcy należy: zapoznanie się z dokumentami

będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych, szczegółowe sprawdzenie w

terenie warunków dot. opracowania projektu, konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania

dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty obiektu, opisywanie proponowanych

materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie

to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany

jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń, zastosowanie w projekcie

rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów, udzielanie odpowiedzi na pytania związane z

dokumentacją projektową, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót

budowlanych, w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych,

materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej

dokumentacji projektowej - Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek

Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń..

W ogłoszeniu powinno by ć: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku z budynkiem gospodarczo-garażowym oraz przyłączami do

sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telekomunikacyjnej przy ulicy

Lutomierskiej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 55 obręb 9 Łask. Lokalizacja:

Łask, ul. Lutomierska, działka Nr 55 obręb 9 Łask o pow. 2 895 m2, gmina Łask (własność Gminy Łask);

mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 - załącznik nr 9 do SIWZ. Na zadanie, będące przedmiotem

zamówienia, przyznano dotację z rezerwy celowej województwa łódzkiego na rok 2013, z której Gmina Łask

ma możliwość skorzystania w terminie do 16 grudnia 2013 r. Zamówienie obejmuje opracowanie projektu

budowlano-wykonawczego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego na pobyt dzienny

dla 50 osób o powierzchni zabudowy do 1500 m2 i wysokości do 10,0 m; typ domu: A, B i C wg

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych

domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), z częścią gospodarczo-garażową zaprojektowaną w jednej

bryle obiektu lub odrębnie w zależności od warunków zabudowy, uwzględniającą miejsce garażowe dla
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samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne. Projekt budynku, biorąc pod uwagę potrzeby aktualnych

uczestników, winien uwzględniać następujące pomieszczenia: szatnia, pokój psychologa, pomieszczenie do

treningu praktycznego (z pralką automatyczną, maglownicą, deską do prasowania, żelazkiem itp.), pokój

wielofunkcyjny (m.in. do zajęć rewalidacyjnych), pracownia wielofunkcyjna (plastyczna), pracownia

wielofunkcyjna (krawiecka), pracownia wielofunkcyjna kulinarna + wydzielone pomieszczenie do zmywania

naczyń, pracownia wielofunkcyjna (techniczna, stolarska), jadalnia, sala do terapii ruchem, pracownia

wielofunkcyjna (bukieciarska), pracownia wielofunkcyjna (komputerowa), pokój medyczny, pokój pracownika

socjalnego, pokój socjalny dla personelu, pomieszczenie składnicy akt, pokój księgowości, pokój kierownika,

pomieszczenie gospodarcze na sprzęt ogrodowy (meble ogrodowe, kosiarka), pomieszczenie gospodarcze

dla sprzątaczki, pomieszczenie magazynowe. oraz inne, przewidziane warunkami technicznymi dla tego typu

obiektów. Pomieszczenia, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych należy zlokalizować na parterze.

UWAGA: Należy przyjąć założenie wyżywienia uczestników metodą cateringu. Wymagany zakres

opracowania: Wykonanie projektu koncepcji architektonicznej budynku DPS wraz z opisem funkcji

poszczególnych pomieszczeń. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla całego zadania

inwestycyjnego, w tym: projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu działki (w zakresie

niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania projektowanego ŚDS, uwzględniający teren do wypoczynku i

rekreacji wraz z inwentaryzacją drzew i krzewów do wycinki), projekt budowlano-wykonawczy budynku ŚDS

wszystkich branż wraz z technologią dla 50 uczestników, projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy w

zakresie niezbędnym sieci infrastruktury technicznej wraz z ww. przyłączami, projekt budowlano-wykonawczy

dróg wewnętrznych komunikacyjnych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami oraz zjazdu publicznego na

drogę powiatową, projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia terenu, przedmiary robót podstawowych do

wykonania, informacje dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji inwestycji.

Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla planowanej inwestycji. Wykonanie

kosztorysów inwestorskich wszystkich branż w celu określenia wartości planowanej inwestycji. Wykonanie

kosztorysów nakładczych wszystkich branż w wersji uproszczonej. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem

opinii, uzyskanie warunków przyłączenia mediów niezbędnych do realizacji zadania, zatwierdzeń, decyzji,

uzgodnień rzeczoznawców, zgłoszeń, złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dodatkowe

informacje: Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej planowanej

inwestycji inwestor przekaże projektantowi po podpisaniu umowy. Gmina Łask zleciła wykonanie mapy do

celów projektowych, wersję cyfrową Gmina Łask przekaże projektantowi po podpisaniu umowy, Gmina Łask

zleciła wykonanie badań geotechnicznych na przedmiotowej nieruchomości - 4 otwory do głęb. 3,0 m; termin

opracowania opinii geotechnicznej do 12 września 2013 r. Przepisy Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

musi być opracowana zgodnie z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z aktami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności:

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
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1126), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.); ustawą z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz aktami

wykonawczymi do tej ustawy, ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013

r. poz. 907) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności: rozporządzeniem 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. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.), 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. Nr 130, poz. 1389), oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym:

ochrony ppoż., bhp, ochrony środowiska, przepisami techniczno-budowlanymi i normami. Dokumentacje

projektowo-kosztorysowe należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej, w tym: projekty budowlano-

wykonawcze wszystkich branż wraz z przedmiarami robót po 5 egz., kosztorys inwestorski w 2 egz., kosztorys

nakładczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz., ponadto całość dokumentacji

projektowo-kosztorysowej musi być zapisana na nośniku elektronicznym w formacie pdf (1 egz.), a kosztorys

inwestorski na osobnym nośniku danych w formacie ATH (1 egz.). Do obowiązków Wykonawcy należy:

zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac

projektowych, szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków dot. opracowania projektu, konsultacje z

Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających

wpływ na koszty obiektu, opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów

technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie

nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów

tych materiałów lub urządzeń, zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących

optymalizacją kosztów, udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, składane w

trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, w przypadku zaproponowania w

ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn.: o

parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej - Wykonawca

zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat

parametrów tych materiałów lub urządzeń..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter, sala 100

- BIURO OBSŁUGI INTERESANTA..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 16.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter,

sala 100 - BIURO OBSŁUGI INTERESANTA..
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