
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie rewitalizacji centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie

,,zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Choszczno

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967024

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wolności 24

1.4.2.) Miejscowość: Choszczno

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-200

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.7.) Numer telefonu: 95 765 93 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@choszczno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.choszczno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148716/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-06 16:54

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00132185/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą: 
2022/BZP 00000036/06/P

Po zmianie: 
2022/BZP 00000036/08/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót związanych z wykonaniem rewitalizacji
centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w granicach i w zakresie określonym
przez program funkcjonalno-użytkowy (PFU) i specyfikację warunków zamówienia (SWZ), a w tym między innymi:
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1) zaprojektowanie, w oparciu o PFU, rewitalizacji centrum miasta Choszczno - placu przy zbiegu ul. Wolności i ul.
Bolesława Chrobrego wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń umożliwiających następnie wykonanie wszystkich
niezbędnych robót budowlanych, a następnie wykonanie robót budowlanych w zakresie i granicach wykonanego projektu, a
w tym:
a) opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej według wymagań PFU stanowiącego załącznik do umowy,
b) prace geodezyjne, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne,
c) budowa obiektu budowlanego o funkcji handlowo-usługowej w formie lekkiego pawilonu,
d) wykonanie utwardzenia terenu w zakresie i układzie zgodnym z koncepcją architektoniczną wskazaną w PFU, 
e) budowa nowej fontanny w formie punktów zainstalowanych w posadzce wraz z oświetleniem (iluminacją), 
f) budowa systemu odwodnienia podłączonego do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem
retencji, 
g) budowa automatycznego, ekologicznego systemu nawadniania terenów zielonych z wykorzystaniem retencji lub innych
ekologicznych rozwiązań wspomaganego wodą z sieci wodociągowej, 
h) wykonanie oświetlenia projektowanego placu wraz z likwidacją obecnego,
i) wykonanie monitoringu terenu wraz z jego podłączeniem Monitoringu Miejskiego,
j) przebudowa istniejącego punktu darmowego dostępu do Internetu,
k) usunięcie bądź przebudowa wszystkich występujących kolizji sieci, instalacji, urządzeń itd., 
l) budowa punktów podłączenia zasilania – dla sceny, dla okazjonalnego wykorzystania placu, czasowego oświetlenia
świątecznego itp., 
m) budowa tablic ogłoszeniowych, wprowadzenie nowych form małej architektury,
n) wykonanie nasadzeń zieleni,
oraz 
2) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w lit. a) – n) robót i prac niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego celu
(rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego).

Po zmianie: 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót związanych z wykonaniem rewitalizacji
centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w granicach i w zakresie określonym
przez program funkcjonalno-użytkowy (PFU) i specyfikację warunków zamówienia (SWZ), a w tym między innymi:
1) zaprojektowanie, w oparciu o PFU, rewitalizacji centrum miasta Choszczno - placu przy zbiegu ul. Wolności i ul.
Bolesława Chrobrego wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń umożliwiających następnie wykonanie wszystkich
niezbędnych robót budowlanych, a następnie wykonanie robót budowlanych w zakresie i granicach wykonanego projektu, a
w tym:
a) opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej według wymagań PFU stanowiącego załącznik do umowy,
b) prace geodezyjne, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne,
c) budowa dwóch pawilonów – obiektów budowlanych o funkcji handlowo-usługowej,
d) budowa sceny plenerowej w formie utwardzonej nawierzchni,
e) wykonanie utwardzenia terenu w zakresie i układzie zgodnym z koncepcją architektoniczną wskazaną w PFU, 
f) budowa nowej fontanny w formie punktów zainstalowanych w posadzce 
wraz z oświetleniem (iluminacją), 
g) budowa systemu odwodnienia podłączonego do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem
retencji, 
h) budowa automatycznego, ekologicznego systemu nawadniania terenów zielonych z wykorzystaniem retencji lub innych
ekologicznych rozwiązań wspomaganego wodą z sieci wodociągowej, 
i) wykonanie oświetlenia projektowanego placu wraz z likwidacją obecnego,
j) wykonanie monitoringu terenu wraz z jego podłączeniem Monitoringu Miejskiego,
k) przebudowa istniejącego punktu darmowego dostępu do Internetu,
l) usunięcie bądź przebudowa wszystkich występujących kolizji sieci, instalacji, urządzeń itd., 
m) budowa punktów podłączenia zasilania – dla sceny plenerowej, dla okazjonalnego wykorzystania placu, czasowego
oświetlenia świątecznego itp., 
n) budowa tablic ogłoszeniowych, wprowadzenie nowych form małej architektury,
o) wykonanie nasadzeń zieleni,
oraz 
2) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w lit. a) – o) robót i prac niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego celu
(rezultatu technicznego, funkcjonalnego 
i użytkowego).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-05-11 10:00

Po zmianie: 
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2022-05-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-05-11 10:05

Po zmianie: 
2022-05-25 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-06-09

Po zmianie: 
2022-06-23
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