Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 27011-2016 z dnia 2016-03-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Swarzędz
Zamówienie obejmuje Budowa ścieżki wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego od parku botanicznego do ul.
Cieszkowskiego w Swarzędzu w zakres którego wchodzą: roboty drogowe, roboty elektroenergetyczne.
Integralną część opisu przedmiotu...
Termin składania ofert: 2016-03-31
Numer ogłoszenia: 35323 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27011 - 2016 data 16.03.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12
211.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
• W ogłoszeniu jest: Zamówienie obejmuje Budowa ścieżki wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego od
parku botanicznego do ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu w zakres którego wchodzą: roboty
drogowe, roboty elektroenergetyczne. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
dokumentacje techniczne dla poszczególnych branż, kosztorysy przedmiarowe dla
poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych
branż Obowiązki Wykonawcy: Opracowanie projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia
robót w rejonie prowadzonych robót wraz z oznakowaniem objazdów związanych z
prowadzonymi robotami. Projekt winien zostać zatwierdzony przez właściwe jednostki zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego
zarządcy drogi - jeżeli konieczne. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności warunków lub
uzgodnień branżowych, wystąpienie oraz uzyskanie aktualnych. Zabezpieczenie i przechowanie
istniejących ławek i koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych w celu ich ponownego
wykorzystania przy nowo wybudowanej ścieżce. Budowa instalacji elektrycznej z
wykorzystaniem opraw ledowych wymienionych w projekcie lub równoważnych na słupach
aluminiowych. Montaż sterownika oświetlenia ulicznego umożliwiającego zmianę natężenia
światła o 50% o dowolnej godzinie lub całkowite wyłączenie co drugiej lampy. W przypadku
konieczności usunięcia drzew lub krzewów nie ujętych w dokumentacji, Wykonawca
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wykona inwentaryzację zieleni kolidującej
oraz na podstawie pełnomocnictwa uzyska decyzje zezwalające na usunięcie zieleni kolidującej
(jeśli będzie wymagana). Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w trakcie trwania robót wywóz
pni z dotychczasowej wycinki drzew, które pozostają w okolicy ścieżki. Informowanie zarządców
gruntów o rozpoczęciu robót i ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenu (uzyskanie zgód
i opłat). Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz
ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb. Informowanie mieszkańców
terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach związanych z
prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń rozwieszanych w miejscach ogólnie
dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem). Organizacja placu budowy.
Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i
zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Obsługa geodezyjna w trakcie budowy. Dostawa
materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. Całkowite koszty zasilania placu

budowy i robót w energię elektryczną i wodę. Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w
należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) W przypadku wystąpienia w podłożu
gruntów nienośnych cena ofertowa winna uwzględniać ich wymianę. Zamawiający informuje:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1A ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może
unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
• W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie obejmuje Budowa ścieżki wzdłuż Jeziora
Swarzędzkiego od parku botanicznego do ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu w zakres którego
wchodzą: roboty drogowe, roboty elektroenergetyczne. Integralną część opisu przedmiotu
zamówienia stanowią: dokumentacje techniczne dla poszczególnych branż, kosztorysy
przedmiarowe dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla
poszczególnych branż Obowiązki Wykonawcy: Opracowanie projektu organizacji ruchu i sposobu
zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych robót wraz z oznakowaniem objazdów związanych
z prowadzonymi robotami. Projekt winien zostać zatwierdzony przez właściwe jednostki zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego
zarządcy drogi - jeżeli konieczne. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności warunków lub
uzgodnień branżowych, wystąpienie oraz uzyskanie aktualnych. Zabezpieczenie i przechowanie
istniejących ławek i koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych w celu ich ponownego
wykorzystania przy nowo wybudowanej ścieżce. Budowa instalacji elektrycznej z
wykorzystaniem opraw ledowych wymienionych w projekcie lub równoważnych na słupach
aluminiowych. W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów nie ujętych w
dokumentacji, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wykona
inwentaryzację zieleni kolidującej oraz na podstawie pełnomocnictwa uzyska decyzje zezwalające
na usunięcie zieleni kolidującej (jeśli będzie wymagana). Wykonawca umożliwi Zamawiającemu
w trakcie trwania robót wywóz pni z dotychczasowej wycinki drzew, które pozostają w okolicy
ścieżki. Informowanie zarządców gruntów o rozpoczęciu robót i ponoszenie kosztów związanych
z zajęciem terenu (uzyskanie zgód i opłat). Informowanie zarządców mediów znajdujących się w
pobliżu prowadzonych robót, oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych
służb. Informowanie mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i
utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń
rozwieszanych w miejscach ogólnie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem).
Organizacja placu budowy. Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu)
uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Obsługa geodezyjna w trakcie budowy.
Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. Całkowite koszty zasilania
placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę. Utrzymanie dróg dojazdowych do placu
budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) W przypadku wystąpienia w
podłożu gruntów nienośnych cena ofertowa winna uwzględniać ich wymianę. Zamawiający
informuje: Działając na podstawie art. 93 ust. 1A ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 8.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020
Swarzędz, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu (parter).
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 12.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu,
Rynek 1, 62-020 Swarzędz, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu (parter).

