Numer ogłoszenia: 45485 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 39347 - 2016 data 13.04.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 6406303,
fax. 55 6406300.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.



W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
Celem zamówienia jest nadzór inwestorski nad wykonywaniem robót budowlanych
związanych z rozbudową ścieżki pieszo - rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w
Sztumie w ramach projektu Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej
na terenie MOF Malbork - Sztum, w tym zakres nadzoru obejmuje między innymi:
1.1. Budowa ciągów pieszo - rowerowych o szerokości 2,50m z kostki brukowej
betonowej bezfazowej 10x20cm (kolor szary i czerwony), 1.2. Wymianę nawierzchni
szutrowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej bezfazowej 10x20cm (kolor
szary i czerwony) wraz z ustawieniem barierek z materiału powierzonego przez
Zamawiającego (teren przy PKP w km rob. 0+000 - 0+113,60 objęty zgłoszeniem),
1.3. Budowę slipu z płyt betonowych drogowych, 1.4. Budowę oświetlenia z
oprawami LED, 1.5. Wykonanie elementów małej architektury: ławki z siedziskami z
drewna syntetycznego, kosze betonowe, parkingi rowerowe. 1.6. Nasadzenie zieleni w
tym: 343szt. drzew i 93szt. krzewów oraz uzupełnienie trawników przyległych do
ścieżki, 1.7. Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów na obszarze ok. 1,1ha
na terenie działek 10, 11, 13/1 i 15 - 139szt. drzew i 113szt. krzewów, 1.8. Nasadzenie
szczawiu lancetowatego - 84szt, 1.9. Wykonanie budek dla owadów zapylających,
drewniane budki lęgowe dla nietoperzy, drewniane budki typu A dla małych ptaków
wróblowatych, czatownie, wyspy wegetacyjne pływające służące jako lęgownie dla
ptaków, platforma rozrodcza drewniana na wolnostojącym słupie drewnianym dla
bociana białego (sztuczne gniazdo), 1.10. Montaż gier edukacyjnych i tablic
informacji przyrodniczej - treść do uzgodnienia na etapie realizacji, 1.11. Obsianie
trawą na humusie miejsc niezagospodarowanych wraz z pielęgnacją, 1.12. Wykonanie
stałej organizacji ruchu drogowego, 1.13. Wykonanie 3szt. tablic informacyjnych o
minimalnych wymiarach 80x120cm (wymiar tablicy uzależniony od jej czytelności)
oznakowanej znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich z herbem
województwa pomorskiego zawierającą nazwę Benificjenta, tytuł Projektu, cel
Projektu, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl wraz z ustawieniem w momencie
faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych, 1.14. Wykonanie 3szt. tablic
pamiątkowych o minimalnych wymiarach 80x120cm (wymiar tablicy uzależniony od
jej czytelności) oznakowanej znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy
Europejskich z herbem województwa pomorskiego zawierającą nazwę Benificjenta,
tytuł Projektu, cel Projektu, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl wraz z
ustawieniem po zakończeniu robót budowlanych, 1.15. Wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej, 1.16. Przestrzeganie uzgodnień branżowych oraz ponoszenie

kosztów z tym związanych. 1.17. Pielęgnacja wykonanej zieleni w okresie trwania
realizacji całego projektu. UWAGA: Dostęp do terenu budowy po istniejących
ścieżkach pieszo - rowerowych z uwagi na nośność konstrukcji może odbywać się
wyłącznie lekkim sprzętem. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
określa projekt umowy, dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
opracowana przez: Biuro Inżynierskie Anna Gontarz - Bagińska z Gdańska oraz
Emilię Czop z Malborka, z których treścią Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. 3.
Dokumentacja projektowa do wglądu na stronie internetowej www.bip.sztum.pl (w
zakładce Zamówienia Publiczne) z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.
4. Do obowiązków Wykonawcy należą wszystkie czynności określone w ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, Rozporządzeniu Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie oraz
w projekcie umowy. 5. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś
priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej, w
związku z czym strony oświadczają, że są świadome, iż w interesie Zamawiającego
jest terminowa realizacja zamówienia..


W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: 1. Celem zamówienia jest nadzór inwestorski nad wykonywaniem robót
budowlanych związanych z rozbudową ścieżki pieszo - rowerowej wokół Jeziora
Zajezierskiego w Sztumie w ramach projektu Ochrona wód i przywracanie
różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum, w tym zakres nadzoru
obejmuje między innymi: 1.1. Budowa ciągów pieszo - rowerowych o szerokości
2,50m z kostki brukowej betonowej bezfazowej 10x20cm (kolor szary i czerwony),
1.2. Wymianę nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej
bezfazowej 10x20cm (kolor szary i czerwony) wraz z ustawieniem barierek z
materiału powierzonego przez Zamawiającego (teren przy PKP w km rob. 0+000 0+113,60 objęty zgłoszeniem), 1.3. Budowę slipu z płyt betonowych drogowych, 1.4.
Budowę oświetlenia z oprawami LED, 1.5. Wykonanie elementów małej architektury:
ławki z siedziskami z drewna syntetycznego, kosze betonowe, parkingi rowerowe. 1.6.
Nasadzenie zieleni w tym: 343szt. drzew i 93szt. krzewów oraz uzupełnienie
trawników przyległych do ścieżki, 1.7. Nasadzenie rodzimych gatunków drzew i
krzewów na obszarze ok. 1,1ha na terenie działek 10, 11, 13/1 i 15 - 139szt. drzew i
113szt. krzewów, 1.8. Nasadzenie szczawiu lancetowatego - 84szt, 1.9. Wykonanie
budek dla owadów zapylających, drewniane budki lęgowe dla nietoperzy, drewniane
budki typu A dla małych ptaków wróblowatych, czatownie, wyspy wegetacyjne
pływające służące jako lęgownie dla ptaków, platforma rozrodcza drewniana na
wolnostojącym słupie drewnianym dla bociana białego (sztuczne gniazdo), 1.10.
Montaż gier edukacyjnych i tablic informacji przyrodniczej - treść do uzgodnienia na
etapie realizacji, 1.11. Obsianie trawą na humusie miejsc niezagospodarowanych,
1.12. Wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego, 1.13. Wykonanie 3szt. tablic
informacyjnych o minimalnych wymiarach 80x120cm (wymiar tablicy uzależniony od
jej czytelności) oznakowanej znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy
Europejskich z herbem województwa pomorskiego zawierającą nazwę Benificjenta,
tytuł Projektu, cel Projektu, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl wraz z
ustawieniem w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych, 1.14.

Wykonanie 3szt. tablic pamiątkowych o minimalnych wymiarach 80x120cm (wymiar
tablicy uzależniony od jej czytelności) oznakowanej znakiem Unii Europejskiej i
znakiem Funduszy Europejskich z herbem województwa pomorskiego zawierającą
nazwę Benificjenta, tytuł Projektu, cel Projektu, adres portalu
www.mapadotacji.gov.pl wraz z ustawieniem po zakończeniu robót budowlanych,
1.15. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 1.16. Przestrzeganie uzgodnień
branżowych oraz ponoszenie kosztów z tym związanych. 1.17. Pielęgnacja wykonanej
zieleni w okresie trwania realizacji całego projektu tj. do 30.09.2017 roku.
Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty
higieniczne. UWAGA: Dostęp do terenu budowy po istniejących ścieżkach pieszo rowerowych z uwagi na nośność konstrukcji może odbywać się wyłącznie lekkim
sprzętem. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa projekt
umowy, dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez: Biuro
Inżynierskie Anna Gontarz - Bagińska z Gdańska oraz Emilię Czop z Malborka, z
których treścią Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. 3. Dokumentacja projektowa
do wglądu na stronie internetowej www.bip.sztum.pl (w zakładce Zamówienia
Publiczne) z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. 4. Do obowiązków
Wykonawcy należą wszystkie czynności określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11
września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie oraz w projekcie
umowy. 5. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 11.
Środowisko, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z
czym strony oświadczają, że są świadome, iż w interesie Zamawiającego jest
terminowa realizacja zamówienia..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.



W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w
Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu..



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 15:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy
w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu..

