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Wysokie Mazowieckie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 509648-N-2020
Data: 06/02/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 45001067100000, ul.
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, państwo Polska, tel.
862 752 592, e-mail przetargi@wysokiemazowieckie.pl, faks 862 752 593.
Adres strony internetowej (url): http://www.wysokiemazowieckie.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu na działkach
nr 1060, 1295/1, 1295/7 i 1298/6 obręb 0001 w Wysokiem Mazowieckiem. Zakres inwestycji
obejmuje: 1) Wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych: a) oznaczenie terenu jako
placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej; b) zabezpieczenie terenu budowy przed
wtargnięciem na teren prac dzieci i osób niepowołanych; c) pomiary geodezyjne; d)
wytyczenie elementów zagospodarowania terenu; e) zabezpieczenie istniejących roślin i
innych obiektów narażonych na zniszczenie w trakcie trwania prac budowlanych, transportu
lub składowania materiałów. 2) Wykonanie robót ziemnych: a) profilowanie spadków
nawierzchni; b) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie. 3) Utwardzenie powierzchni
gruntu kostką betonową grubości 8 cm na podbudowie wzmocnionej – ciągi pieszo-jezdne i
alejki ogrodowe; 4) Utwardzenie powierzchni gruntu płytami betonowymi ażurowymi
grubości 8 cm układanymi na gruncie rodzimym – teren rekreacji; 5) Elementy małej
architektury, w tym : a) ławki z oparciem – 11 sztuk; b) kosze na odpadki – 21 sztuk; c) stojak
na rowery – 10 sztuk (pojedyncze ramy). 6) Prace ogrodnicze polegające na regeneracji
roślinności łąkowej, w tym : a) założenie zbiorowiska roślin zielnych i trawiastych; b)
posadzenie zadrzewień i zakrzewień łąkowo-pastwiskowych. 7) Oświetlenie terenu lampami
parkowymi (33 sztuki) wraz z kablową siecią zasilającą. 8) Budowa elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nN 0,4 kV. Powierzchnia całkowita zagospodarowywanego terenu
wynosi 16 329,80 m2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określony został w
dokumentacji projektowej: a) Projekt zagospodarowania terenu (Tom I) wraz z częścią
rysunkową; b) Projekt branży elektrycznej (Tom II); c) Projekt przyłącza elektrycznego; d)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), e) Przedmiary robót - które
stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu na
działkach nr 1060, 1295/1, 1295/7 i 1298/6 obręb 0001 w Wysokiem Mazowieckiem. Zakres
inwestycji obejmuje: 1) Wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych: a) oznaczenie
terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej; b) zabezpieczenie terenu
budowy przed wtargnięciem na teren prac dzieci i osób niepowołanych; c) pomiary
geodezyjne; d) wytyczenie elementów zagospodarowania terenu; e) zabezpieczenie
istniejących roślin i innych obiektów narażonych na zniszczenie w trakcie trwania prac
budowlanych, transportu lub składowania materiałów. 2) Wykonanie robót ziemnych: a)
profilowanie spadków nawierzchni; b) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie. 3)

Utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową grubości 8 cm na podbudowie
wzmocnionej – ciągi pieszo-jezdne i alejki ogrodowe; 4) Utwardzenie powierzchni gruntu
płytami betonowymi ażurowymi grubości 8 cm układanymi na gruncie rodzimym – teren
rekreacji; 5) Elementy małej architektury, w tym : a) ławki z oparciem – 11 sztuk; b) kosze na
odpadki – 21 sztuk; c) stojak na rowery – 10 sztuk (pojedyncze ramy). 6) Prace ogrodnicze
polegające na regeneracji roślinności łąkowej, w tym założenie zbiorowiska roślin zielnych i
trawiastych. 7) Oświetlenie terenu lampami parkowymi (33 sztuki) wraz z kablową siecią
zasilającą. 8) Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV. Powierzchnia
całkowita zagospodarowywanego terenu wynosi 16 329,80 m2. Szczegółowy zakres i opis
przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej: a) Projekt
zagospodarowania terenu (Tom I) wraz z częścią rysunkową; b) Projekt branży elektrycznej
(Tom II); c) Projekt przyłącza elektrycznego; d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót (STWiOR), e) Przedmiary robót - które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-02-25, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-03-03, godzina: 12:00,

