Numer ogłoszenia: 50645 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 91676 - 2016 data 15.04.2016 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:
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie zagospodarowania terenów miejskich
usytuowanych nad rzeką Nogat w Malborku - obszar tzw. amfiteatru zgodnie z
projektem Zagospodarowanie bulwarów miejskich usytuowanych nad rzeką Nogat w
Malborku - odcinek D-G - projekt zamienny wykonaną przez Biuro ProjektowoInwestycyjne HYDRO-TERM (z wyłączeniem projektu zieleni za wyjątkiem zieleni
uwzględnionej w projekcie drogowym) w zakresie wykreowania miejsc służących
komunikacji, rekreacji i wypoczynkowi wraz z przebudową i rozbudową chodników,
ciągów pieszo-rowerowych oraz istniejących elementów zagospodarowania i ich
otoczenia. 2. Przebudowę istniejącego układu komunikacji w obszarze Parku
Północnego w Malborku zgodnie z dokumentacją techniczną pn. Przebudowa
istniejącego układu komunikacji w obszarze Parku Północnego w Malborku - etap III
wykonaną przez Biuro Projektów Drogowych PROWED, obejmującą w
szczególności: 1) wykonanie ciągu pieszo-rowerowego - odcinek E-F - od amfiteatru
do ul. Sportowej wraz z miejscami wypoczynku typu: A2, C1, C2 wyposażonymi
zgodnie z dokumentacją techniczną, 2) przebudowa istniejących zjazdów bramowych,
3) wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sportowej do zjazdu, 4) wykonanie oświetlenia. 3.
Utworzenie ścieżki dydaktycznej (przyrodniczej ścieżki edukacyjnej Północnego
Parku Miejskiego w Malborku) poprzez wykonanie i montaż tablic informacji
przyrodniczej utworzenie domków, budek i hoteli dla owadów zgodnie z dokumentem
pn. Opracowanie merytoryczne i graficzne przyrodniczej ścieżki edukacyjnej
Północnego Parku Miejskiego w Malborku wraz z materiałami edukacyjnymi, którego
wykonawcą jest Marketing Strategies oraz z dokumentem pn. Park Miejski w
Malborku - opracowanie autorskie zawierające, charakterystykę botaniczną,
charakterystykę ornitologiczną, kosztorys oraz mapowanie elementów parku i
proponowanych zabiegów koordynowanym przez mgr Piotra Kamonta. 4. Wykonanie
prac renaturalizacyjnych zgodne z dokumentem pn. Park Miejski w Malborku opracowanie autorskie zawierające, charakterystykę botaniczną, charakterystykę
ornitologiczną, kosztorys oraz mapowanie elementów parku i proponowanych
zabiegów koordynowane przez mgr Piotra Kamonta, polegające m.in. na
następującym zakresie prac: 1) nasadzenia liniowe (żywopłoty) i skupiskowe
rodzimych gatunków krzewów miododajnych i owocujących, 2) odtworzenie
kwietnych łąk z wykorzystaniem pospolitych gatunków kwiatów łąkowych, 3)
przygotowanie miejsc dla owadów i ptaków, 4) wycinka pojedynczych drzew zgodnie
z projektem, tj. U1, U8-U12, U18-U19, 5) usunięcie gatunków inwazyjnych 5.

Pielęgnację zieleni i nasadzeń na okres 36 m-cy od daty końcowego odbioru robót. 6.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano nadzór saperski w szczególności przy
pracach ziemnych polegający na obserwacji pod kątem występowania ewentualnych
materiałów wybuchowych. 7. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie i
montaż dwóch tablic: 1) tablica informacyjna przed rozpoczęciem inwestycji zgodnie
z wytycznymi obowiązującymi w zakresie informacji i promocji projektów
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie internetowej
www.rpo.pomorskie.eu, 2) tablica pamiątkowa po zakończeniu inwestycji zgodnie z
wytycznymi obowiązującymi w zakresie informacji i promocji projektów
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie internetowej
www.rpo.pomorskie.eu. Uwaga: projekty, lokalizacja oraz system montażu obu tablic
powinny zostać uzgodnione z Inwestorem przed ich wykonaniem. 8. Drewno
uzyskane z przycinki i wycinki drzew pozostanie do dyspozycji Wykonawcy. 9.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w następującej n/w
dokumentacji projektowej i w projekcie umowy: 1) Przebudowa istniejącego układu
komunikacji w obszarze Parku Północnego w Malborku - etap III (Wykonawca: Biuro
Projektów Drogowych PROWED) wraz z przedmiarami robót, uzgodnieniami
branżowymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB), z których treścią Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. 2)
Zagospodarowanie bulwarów miejskich usytuowanych nad rzeką Nogat w Malborku odcinek D-G - projekt zamienny (Wykonawca: Biuro Projektowo-Inwestycyjne
HYDRO -TERM) wraz z przedmiarami robót, uzgodnieniami branżowymi i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), z
których treścią Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. 3) Opracowanie merytoryczne
i graficzne przyrodniczej ścieżki edukacyjnej Północnego Parku Miejskiego w
Malborku wraz z materiałami edukacyjnymi (Wykonawca: Marketing Strategies). 4)
Park Miejski w Malborku - opracowanie autorskie zawierające, charakterystykę
botaniczną, charakterystykę ornitologiczną, kosztorys oraz mapowanie elementów
parku i proponowanych zabiegów (Koordynacja wykonania: mgr Piotr Kamont). 10.
Przedmiar robót załączony do SIWZ jest jedynie materiałem pomocniczym i
poglądowym obrazującym zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy
wyceny prac. Podstawą wyceny robót jest SIWZ, opis przedmiotu zamówienia,
dokumentacja projektowa, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Złożona oferta winna
zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót objętych zamówieniem.
Niedoszacowanie robót oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 11. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy
realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania
zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem
wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 12. Jeżeli SIWZ oraz
Opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby do niektórych materiałów i urządzeń
znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp, dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych
polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie
gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wszelkie produkty pochodzące od

konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe jakimi muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane
przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów
jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc
posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter
przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy
produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem parametry rozumie się
funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość,
bezpieczeństwo i wytrzymałość. Każdorazowa zgodność rozwiązań równoważnych
będzie oceniana podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 13. 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 Inwestora jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku
niedotrzymania terminu umownego określonego w umowie, Inwestor utraci
dofinansowanie i powstanie w związku z tym szkoda. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność finansową za szkodę Inwestora w postaci utraty lub zmniejszenia
dofinansowania z powodu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy bez względu na
przyczynę tego opóźnienia w wysokości utraconego dofinansowania. 14. Forma
rozliczenia: ryczałtowa - Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur za Wykonany
zakres prac nie częściej niż raz w miesiącu..


W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie zagospodarowania
terenów miejskich usytuowanych nad rzeką Nogat w Malborku - obszar tzw.
amfiteatru zgodnie z projektem Zagospodarowanie bulwarów miejskich usytuowanych
nad rzeką Nogat w Malborku - odcinek D-G - projekt zamienny wykonaną przez
Biuro Projektowo-Inwestycyjne HYDRO-TERM (z wyłączeniem projektu zieleni za
wyjątkiem zieleni uwzględnionej w projekcie drogowym) w zakresie wykreowania
miejsc służących komunikacji, rekreacji i wypoczynkowi wraz z przebudową i
rozbudową chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz istniejących elementów
zagospodarowania i ich otoczenia. 2. Przebudowę istniejącego układu komunikacji w
obszarze Parku Północnego w Malborku zgodnie z dokumentacją techniczną pn.
Przebudowa istniejącego układu komunikacji w obszarze Parku Północnego w
Malborku - etap III wykonaną przez Biuro Projektów Drogowych PROWED,
obejmującą w szczególności: 1) wykonanie ciągu pieszo-rowerowego - odcinek E-F od amfiteatru do ul. Sportowej wraz z miejscami wypoczynku typu: A2, C1, C2
wyposażonymi zgodnie z dokumentacją techniczną, 2) przebudowa istniejących
zjazdów bramowych, 3) wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sportowej do zjazdu, 4)
wykonanie oświetlenia. 3. Utworzenie ścieżki dydaktycznej (przyrodniczej ścieżki
edukacyjnej Północnego Parku Miejskiego w Malborku) poprzez wykonanie i montaż
tablic informacji przyrodniczej utworzenie domków, budek i hoteli dla owadów
zgodnie z dokumentem pn. Opracowanie merytoryczne i graficzne przyrodniczej

ścieżki edukacyjnej Północnego Parku Miejskiego w Malborku wraz z materiałami
edukacyjnymi, którego wykonawcą jest Marketing Strategies oraz z dokumentem pn.
Park Miejski w Malborku - opracowanie autorskie zawierające, charakterystykę
botaniczną, charakterystykę ornitologiczną, kosztorys oraz mapowanie elementów
parku i proponowanych zabiegów koordynowanym przez mgr Piotra Kamonta. 4.
Wykonanie prac renaturalizacyjnych zgodne z dokumentem pn. Park Miejski w
Malborku - opracowanie autorskie zawierające, charakterystykę botaniczną,
charakterystykę ornitologiczną, kosztorys oraz mapowanie elementów parku i
proponowanych zabiegów koordynowane przez mgr Piotra Kamonta, polegające m.in.
na następującym zakresie prac: 1) nasadzenia liniowe (żywopłoty) i skupiskowe
rodzimych gatunków krzewów miododajnych i owocujących, 2) odtworzenie
kwietnych łąk z wykorzystaniem pospolitych gatunków kwiatów łąkowych - zgodnie
z załączona aktualną mapką siewu kwiatów polnych na łące Parku Miejskiego w
Malborku -stanowiącej załącznik nr 1 do modyfikacji, 3) przygotowanie miejsc dla
owadów i ptaków, 4) wycinka pojedynczych drzew zgodnie z projektem, tj. U1, U8U12, U18-U19, 5) usunięcie gatunków inwazyjnych Pozostały zakres projektu,
numery działek wskazane w dokumentacji oraz pozwolenia na budowę pozostaną nie
zmienione. 5. Pielęgnację zieleni i nasadzeń na okres 36 m-cy od daty końcowego
odbioru robót. 6. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano nadzór saperski w
szczególności przy pracach ziemnych polegający na obserwacji pod kątem
występowania ewentualnych materiałów wybuchowych. 7. W ramach przedsięwzięcia
zaplanowano wykonanie i montaż dwóch tablic: 1) tablica informacyjna przed
rozpoczęciem inwestycji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w zakresie
informacji i promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na
stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu, 2) tablica pamiątkowa po zakończeniu
inwestycji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w zakresie informacji i promocji
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie internetowej
www.rpo.pomorskie.eu. Uwaga: projekty, lokalizacja oraz system montażu obu tablic
powinny zostać uzgodnione z Inwestorem przed ich wykonaniem. 8. Drewno
uzyskane z przycinki i wycinki drzew pozostanie do dyspozycji Wykonawcy. 9.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w następującej n/w
dokumentacji projektowej i w projekcie umowy: 1) Przebudowa istniejącego układu
komunikacji w obszarze Parku Północnego w Malborku - etap III (Wykonawca: Biuro
Projektów Drogowych PROWED) wraz z przedmiarami robót, uzgodnieniami
branżowymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB), z których treścią Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. 2)
Zagospodarowanie bulwarów miejskich usytuowanych nad rzeką Nogat w Malborku odcinek D-G - projekt zamienny (Wykonawca: Biuro Projektowo-Inwestycyjne
HYDRO -TERM) wraz z przedmiarami robót, uzgodnieniami branżowymi i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), z
których treścią Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. 3) Opracowanie merytoryczne
i graficzne przyrodniczej ścieżki edukacyjnej Północnego Parku Miejskiego w
Malborku wraz z materiałami edukacyjnymi (Wykonawca: Marketing Strategies). 4)
Park Miejski w Malborku - opracowanie autorskie zawierające, charakterystykę
botaniczną, charakterystykę ornitologiczną, kosztorys oraz mapowanie elementów
parku i proponowanych zabiegów (Koordynacja wykonania: mgr Piotr Kamont). 10.
Przedmiar robót załączony do SIWZ jest jedynie materiałem pomocniczym i
poglądowym obrazującym zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy

wyceny prac. Podstawą wyceny robót jest SIWZ, opis przedmiotu zamówienia,
dokumentacja projektowa, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Złożona oferta winna
zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót objętych zamówieniem.
Niedoszacowanie robót oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 11. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy
realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania
zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem
wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 12. Jeżeli SIWZ oraz
Opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby do niektórych materiałów i urządzeń
znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp, dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych
polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie
gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wszelkie produkty pochodzące od
konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe jakimi muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane
przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów
jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc
posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter
przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy
produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem parametry rozumie się
funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość,
bezpieczeństwo i wytrzymałość. Każdorazowa zgodność rozwiązań równoważnych
będzie oceniana podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 13. 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 Inwestora jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku
niedotrzymania terminu umownego określonego w umowie, Inwestor utraci
dofinansowanie i powstanie w związku z tym szkoda. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność finansową za szkodę Inwestora w postaci utraty lub zmniejszenia
dofinansowania z powodu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy bez względu na
przyczynę tego opóźnienia w wysokości utraconego dofinansowania. 14. Forma
rozliczenia: ryczałtowa - Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur za Wykonany
zakres prac nie częściej niż raz w miesiącu..


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



W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 11.05.2016 godzina 14:00, 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: 17.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy
w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu...

