
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 155130-2012 z dnia 2012-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bodzentyn

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przy szlakach pieszych na terenie ŚPN następujących robót i urządzeń

parkowego systemu informacji: - Budowa 9 szt. pomostów (kładki bez poręczy) o łącznej długości 165 mb i 1,5 m

szerokości,...

Termin składania ofert: 2012-05-30

Numer ogłoszenia: 166754 - 2012; data zamieszczenia : 22.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  155130 - 2012 data 15.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62,

fax. 41 3115106.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3.

W ogłoszeniu jest:  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przy szlakach pieszych na terenie ŚPN

następujących robót i urządzeń parkowego systemu informacji: - Budowa 9 szt. pomostów (kładki bez poręczy) o

łącznej długości 165 mb i 1,5 m szerokości, wykonanych z drewna. Pomosty zbudowane będą z pali dębowych

stanowiących podstawę oraz nawierzchni z drewna iglastego. Wg PSI rys. nr 7. - Budowa miejsc odpoczynku i

obserwacji przyrody -2 szt. deszczochronu drewnianego, na ławach fundamentowych. Wymiary deszczochronu:

3,85 m wysokości w szczycie dachu, szerokość 3 m, długość 5,62 m. Wg PSI rys. nr 14/1,14/2,14/3. - Wykonanie

i montaż 2 szt. ogrodzenia wg PSI o łącznej dł.310 mb, wysokości 122cm.Konstrukcja metalowo drewniana.

Poręcze drewniane wg PSI - słupki z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratowym 100x100 mm

wysokości 122,5 cm, na fundamentach betonowych o przekroju 20 cm x 20 cm i głębokości 60 cm. Słupki

ogrodzeniowe należy zamocować na fundamentach za pomocą dwóch śrub do dwustronnych kotw z blachy

stalowej (10 x 70 mm i długości 250+250 mm). Przęsło z kantówki drewnianej wg PSI odpowiednio (70 x 70mm i

50 x 50mm). Całość ogrodzenia należy pomalować w kolorze ciemny brąz (słupki po odrdzewieniu dwukrotnie

olejną farbą antykorozyjną, części drewniane impregnatem barwiącym w tym samym odcieniu). Wg PSI rys. nr 8. -

Wykonanie i montaż 48szt. ławek dębowych (miejsc odpoczynku i obserwacji przyrody) o wysokości 40cm,

szerokości 37-40cm i długości 275cm zamocowanych dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x

600mm) z kotwami z płaskownika stalowego (10 x 100x 500mm), całość pomalowana odpowiednio impregnatem
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barwiącym i farbą olejną na ciemny brąz. - Wykonanie i montaż 18szt. stołów dębowych (miejsc odpoczynku i

obserwacji przyrody) o wysokości 75cm., szerokości 70cm. i długości 290cm zamocowanych dwoma śrubami na

fundamencie betonowym (150 x 150 x 600mm) z kotwami z płaskownika stalowego (10 x 100 x 500mm), całość

pomalowana odpowiednio impregnatem barwiącym i farbą olejną na ciemny brąz. - Wykonanie i montaż 5szt.

map turystycznych o wymiarach: wysokość 120cm., szerokość 160 cm. wraz z konstrukcją drewnianą wg PSI rys.

nr.3 zamocowaną dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600mm) z kotwami z płaskownika

stalowego (10 x 100 x 500mm), całość pomalowana odpowiednio impregnatem barwiącym i farbą olejną na

ciemny brąz. 2. Wymienione wyżej urządzenia należy wykonać zgodnie z projektem dr inż. arch. Mirosława

Holewińskiego -Parkowy System Informacji zwany inaczej PSI oraz Elementy Małej Architektury dla

Świętokrzyskiego Parku Narodowego, z którym można się zapoznać w siedzibie zamawiającego, oraz

informacjami zawartymi w załączonym wzorze kosztorysu ofertowego, sporządzonym przez mgr inż. Marcina

Matyska, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Roboty i

urządzenia należy wykonać na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy: - czerwonym szlaku pieszym

Kakonin - Św. Katarzyna (Obwody Ochronne Jastrzębi Dół, Św. Katarzyna), - niebieskim szlaku pieszym Św.

Katarzyna - Bodzentyn (Obwody Ochronne Św. Katarzyna, Podgórze), - czerwonym szlaku pieszym Św. Krzyż -

Jastrzębi Dół (Obwody Ochronne Św. Krzyż, Jastrzębi Dół), - niebieskim szlaku pieszym Nowa Słupia - Św. Krzyż

(Obwód Ochrony Św. Krzyż). - zielonym szlaku pieszym Bukowa Góra - Psary (Obwody Ochronne Klonów,

Podgórze). - Zbiorniku w Wilkowie (Obwód Ochrony Klonów). 4. Szczegółowa lokalizacja urządzeń zostanie

ustalona przez pracownika ŚPN nadzorującego prace..

W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przy szlakach pieszych na terenie ŚPN

następujących robót i urządzeń parkowego systemu informacji: - Budowa 9 szt. pomostów (kładki bez poręczy) o

łącznej długości 165 mb i 1,5 m szerokości, wykonanych z drewna. Pomosty zbudowane będą z pali dębowych

stanowiących podstawę oraz nawierzchni z drewna iglastego. Wg PSI rys. nr 7. - Budowa miejsc odpoczynku i

obserwacji przyrody -2 szt. deszczochronu drewnianego, na ławach fundamentowych. Wymiary deszczochronu:

3,85 m wysokości w szczycie dachu, szerokość 3 m, długość 5,62 m. Wg PSI rys. nr 14/1,14/2,14/3. - Wykonanie

i montaż 2 szt. ogrodzenia wg PSI o łącznej dł.310 mb, wysokości 122cm.Konstrukcja metalowo drewniana.

Poręcze drewniane wg PSI - słupki z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratowym 100x100 mm

wysokości 122,5 cm, na fundamentach betonowych o przekroju 20 cm x 20 cm i głębokości 60 cm. Słupki

ogrodzeniowe należy zamocować na fundamentach za pomocą dwóch śrub do dwustronnych kotw z blachy

stalowej (10 x 70 mm i długości 250+250 mm). Przęsło z kantówki drewnianej wg PSI odpowiednio (70 x 70mm i

50 x 50mm). Całość ogrodzenia należy pomalować w kolorze ciemny brąz (słupki po odrdzewieniu dwukrotnie

olejną farbą antykorozyjną, części drewniane impregnatem barwiącym w tym samym odcieniu). Wg PSI rys. nr 8. -

Wykonanie i montaż 48szt. ławek dębowych (miejsc odpoczynku i obserwacji przyrody) o wysokości 40cm,

szerokości 37-40cm i długości 275cm zamocowanych dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x

600mm) z kotwami z płaskownika stalowego (10 x 100x 500mm), całość pomalowana odpowiednio impregnatem

barwiącym i farbą olejną na ciemny brąz. - Wykonanie i montaż 18szt. stołów dębowych (miejsc odpoczynku i
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obserwacji przyrody) o wysokości 75cm., szerokości 70cm. i długości 290cm zamocowanych dwoma śrubami na

fundamencie betonowym (150 x 150 x 600mm) z kotwami z płaskownika stalowego (10 x 100 x 500mm), całość

pomalowana odpowiednio impregnatem barwiącym i farbą olejną na ciemny brąz. - Wykonanie i montaż 5szt.

map turystycznych o wymiarach: wysokość 120cm., szerokość 160 cm. wraz z konstrukcją drewnianą wg PSI rys.

nr.3 zamocowaną dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600mm) z kotwami z płaskownika

stalowego (10 x 100 x 500mm), całość pomalowana odpowiednio impregnatem barwiącym i farbą olejną na

ciemny brąz. 2. Wymienione wyżej urządzenia należy wykonać zgodnie z projektem dr inż.arch. Mirosława

Holewińskiego -Parkowy System Informacji oraz Elementy Małej Architektury dla Świętokrzyskiego Parku

Narodowego - stanowiącym zał. nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacjami

zawartymi w załączonym wzorze kosztorysu ofertowego , sporządzonym przez mgr inż. Marcina Matyska , który

stanowi zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Roboty i urządzenia należy

wykonać na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy: - czerwonym szlaku pieszym Kakonin - Św.

Katarzyna (Obwody Ochronne Jastrzębi Dół, Św. Katarzyna), - niebieskim szlaku pieszym Św. Katarzyna -

Bodzentyn (Obwody Ochronne Św. Katarzyna, Podgórze), - czerwonym szlaku pieszym Św. Krzyż - Jastrzębi Dół

(Obwody Ochronne Św. Krzyż, Jastrzębi Dół), - niebieskim szlaku pieszym Nowa Słupia - Św. Krzyż (Obwód

Ochrony Św. Krzyż). - zielonym szlaku pieszym Bukowa Góra - Psary (Obwody Ochronne Klonów, Podgórze). -

Zbiorniku w Wilkowie (Obwód Ochrony Klonów). 4. Szczegółowa lokalizacja urządzeń zostanie ustalona przez

pracownika ŚPN nadzorującego prace..
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