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Ogłoszenie nr 500123162-N-2018 z dnia 01-06-2018 r.
Karsin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 558760-N-2018
Data: 16/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Karsinie, Krajowy numer identyfikacyjny 53966700000, ul. ul. Długa 222, 83440
Karsin, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 873 322, e-mail ug@karsin.pl, faks 586 873 120.
Adres strony internetowej (url): www.karsin.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: 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie
rekreacyjne terenu nad Kanałem Wdy w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na
terenie gminy Karsin w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Teren dz. nr 185 obręb
Bąk jest własnością inwestora Gminy Karsin. Teren dz. nr 145, obręb Bąk – własność: Starostwo
Powiatowe Kościerzyna, ul. 3 Maja 83-400 Kościerzyna. Umiejscowienie znaków żeglugowych:
- 53/2, 54/2, 51, 70/7, 111 obręb Borsk, gm. Karsin; - 131, 734, 145, 204 obręb Bąk, gm. Karsin;
- 28/16, 42, 35, 12, 5 obręb Miedzno, gm. Karsin; 2. Opis stanu istniejącego Działka nr 185
obręb Bąk o powierzchni 21 938m2 częściowo jest ogrodzona. Działka nie jest zabudowana.
Działka nr 145 obręb Bąk kanał Rzeki Wdy. 3. Projektowane zagospodarowanie działki
Planowana inwestycja pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad Kanałem Wdy w Bąku
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wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin” polega na: - budowie wiat
o konstrukcji drewnianej, - umiejscowieniu przenośnego sanitariatu z osłoną, - montaż tablicy
informacyjnej, - umiejscowieniu stojaków do suszenia kajaków, - zagospodarowaniu miejsca
na ognisko ławy o konstrukcji drewnianej i palenisko - umiejscowieniu stołów i ławy z
siedziskami, koszów na śmieci, stojaków na rowery i kontenera na śmieci, zagospodarowaniu miejsca do biwakowania, - boiska sportowego o nawierzchni trawiastej, ogrodzeniu terenu, - wydzieleniu utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów
osobowych na działce nr: 185 obr. Bąk, gm. Karsin oraz budowie pomostu stałego do
cumowania kajaków wzdłuż brzegu rzeki na dz. nr 185 i 145 obręb Bąk, gm. Karsin, placu
zabaw dla dzieci o nawierzchni trawiastej: Zestawienie urządzeń Lp. Nazwa urządzeń ilość 1.
Zestaw zabawowy duży z zjeżdżalnią (elementy wspinaczkowe, trapy, wieżyczka, elementy
sprawnościowe i przejściowe, pomosty, drabinki) 1 2. Huśtawka metalowa podwójna
(siedzisko płaskie i kubełkowe) 1 3. Bujaki - sprężynowce 2 4. Sprężynowiec kilkuosobowy 1
5. Ważka - huśtawka 1 6. Kosz do gry 1 7. Zestaw sprawnościowy 1 8. Tablica edukacyjna,
logiczna 1 9. Drabinki wspinaczkowe do akrobacji i gimnastyki 1 10. Tablica informacyjna,
regulamin 1 Opis urządzeń: Wielofunkcyjne urządzenia zabawowe o nowoczesnej stylistyce
trwałe, wandaloodporne, bezpieczne wykonane z stali cynkowane i malowane proszkowo
odporne na UV. Opatentowany system łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów
aluminiowych. Elementy złożone z różnych elementów zabawowych, których zadaniem poza
stworzeniem nieograniczonych możliwości zabawy jest stymulowanie jak największej partii
grup mięśniowych. Daszki, osłonki oraz pozostałe elementy z polietylenowych płyt HDPE
odpornych na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. Sprężyny oraz ich
mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Mocowania sprężyn
zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione
elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Zakończenia słupów w postaci czopów
z miękkiej gumy. Ścianki wspinaczkowe z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej płyty.
Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.
Elastyczne siedziska huśtawek w postaci zbrojonego pasa pokrytego miękką gumą,
zawieszone na łańcuchach ze stali nierdzewnej. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach
wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Wszystkie śruby i wkręty zakryte
plastikowymi kapslami. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić
zakleszczenia. Zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych płyt
HDPE. Wszystkie urządzenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodności z
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europejskimi normami wydane przez odpowiednie instytucje. Do oferty dołączyć rysunki
poglądowe placu zabaw. Powierzchnia przeznaczona pod utwardzenie z płyt jumbo na
działce 185 wynosi 380 m2.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest
zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad Kanałem Wdy w Bąku wraz z oznakowaniem
szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin w ramach projektu „Pomorskie Szlaki
Kajakowe”. Teren dz. nr 185 obręb Bąk jest własnością inwestora Gminy Karsin. Teren dz.
nr 145, obręb Bąk – własność: Starostwo Powiatowe Kościerzyna, ul. 3 Maja 83-400
Kościerzyna. Umiejscowienie znaków żeglugowych: - 53/2, 54/2, 51, 70/7, 111 obręb
Borsk, gm. Karsin; - 131, 734, 145, 204 obręb Bąk, gm. Karsin; - 28/16, 42, 35, 12, 5 obręb
Miedzno, gm. Karsin; 2. Opis stanu istniejącego Działka nr 185 obręb Bąk o powierzchni
21 938m2 częściowo jest ogrodzona. Działka nie jest zabudowana. Działka nr 145 obręb
Bąk kanał Rzeki Wdy. 3. Projektowane zagospodarowanie działki Planowana inwestycja
pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad Kanałem Wdy w Bąku wraz z
oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin” polega na: - budowie wiat o
konstrukcji drewnianej, - umiejscowieniu przenośnego sanitariatu z osłoną, - montaż tablicy
informacyjnej, - umiejscowieniu stojaków do suszenia kajaków, - zagospodarowaniu
miejsca na ognisko ławy o konstrukcji drewnianej i palenisko - umiejscowieniu stołów i
ławy z siedziskami, koszów na śmieci, stojaków na rowery i kontenera na śmieci, zagospodarowaniu miejsca do biwakowania, - boiska sportowego o nawierzchni trawiastej,
- ogrodzeniu terenu, - wydzieleniu utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów
osobowych na działce nr: 185 obr. Bąk, gm. Karsin ponadto należy wyznaczyć i oznaczyć
miejsce dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz

budowie pomostu stałego do cumowania

kajaków wzdłuż brzegu rzeki na dz. nr 185 i 145 obręb Bąk, gm. Karsin,

placu zabaw

dla dzieci o nawierzchni trawiastej: Zestawienie urządzeń Lp. Nazwa urządzeń ilość 1.
Zestaw zabawowy duży z zjeżdżalnią (elementy wspinaczkowe, trapy, wieżyczka, elementy
sprawnościowe i przejściowe, pomosty, drabinki) 1 2. Huśtawka metalowa podwójna
(siedzisko płaskie i kubełkowe) 1 3. Bujaki - sprężynowce 2 4. Sprężynowiec kilkuosobowy
1 5. Ważka - huśtawka 1 6. Kosz do gry 1 7. Zestaw sprawnościowy 1 8. Tablica
edukacyjna, logiczna 1 9. Drabinki wspinaczkowe do akrobacji i gimnastyki 1 10. Tablica
informacyjna, regulamin 1 Uwaga. Ostateczny wygląd szlaków i grafika w tym tablicy
informacyjno- promocyjnej zostanie przekazany przy podpisaniu umowy z wykonawcą
projektu. Opis urządzeń: Wielofunkcyjne urządzenia zabawowe o nowoczesnej stylistyce
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trwałe, wandaloodporne, bezpieczne wykonane z stali cynkowane i malowane proszkowo
odporne na UV. Opatentowany system łączników i klamer wykonanych z mocnych
stopów aluminiowych. Elementy złożone z różnych elementów zabawowych, których
zadaniem poza stworzeniem nieograniczonych możliwości zabawy jest stymulowanie jak
największej partii grup mięśniowych. Daszki, osłonki oraz pozostałe elementy z
polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie szkodliwych warunków
atmosferycznych. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo
farbami poliestrowymi. Mocowania sprężyn zostały zaprojektowane specjalnie do
zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie
dla dzieci. Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy. Ścianki
wspinaczkowe z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej płyty. Kamienie wspinaczkowe
wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Elastyczne siedziska
huśtawek w postaci zbrojonego pasa pokrytego miękką gumą, zawieszone na łańcuchach
ze stali nierdzewnej. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych
stopów aluminium. Wszystkie śruby i wkręty zakryte plastikowymi kapslami. Brak
ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia. Zjeżdżalnie
wykonane ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych płyt HDPE. Wszystkie
urządzenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodności z europejskimi
normami wydane przez odpowiednie instytucje. Do oferty dołączyć rysunki poglądowe
placu zabaw. Ponadto wszystkie wykonane urządzenia dostosowane powinny być dla
wszystkich użytkowników w tym zapewniać dostęp dla osób niepełnosprawnych.
Powierzchnia przeznaczona pod utwardzenie z płyt jumbo na działce 185 wynosi 380
m2.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-04, godzina: 11:00 Język lub języki, w jakich mogą
być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-08, godzina: 11:00 Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu > Polski
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1.4
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres:
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Formie
papierowej Adres:Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd

Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, Wójt Gminy Karsin Roman Brunke, tel.
58 6873-320;

inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Karsin

jest Pani Marta Kulas, kontakt: iod@karsin.pl , telefon: 58 6873-320;

Pani/Pana

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP 271.6.2018
prowadzonym w trybie nieograniczonym;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych

będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
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przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada

Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
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