Ogłoszenie nr 540189440-N-2020 z dnia 30-09-2020 r.
Gostynin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586940-N-2020
Data: 18-09-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gostynin, Krajowy numer identyfikacyjny 61101592200000, ul. Rynek 26, 09500 Gostynin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 360 752, e-mail
ug@gminagostynin.pl, faks 242 360 769.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminagostynin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I Informacje dotyczące ofert częściowych Część nr 3 Nazwa:
Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice (dz. nr ewid. 69/26 i 69/31)
Punkt: pkt 1)
W ogłoszeniu jest: ) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest także przebudowa drogi w
Bierzewicach na dz. nr ewid. 69/26 i 69/31 w zakresie zmiany nawierzchni na długości 121m
i 58m. Zakres robót obejmuje profilowanie z uwałowaniem istniejącej nawierzchni,
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20cm, wykonanie nawierzchni
bitumicznej ścieralnej gr. 6cm wraz z obustronnymi poboczami szer. 0,5m oraz regulacja
pionowa włazów studni kanalizacyjnych. W zakresie oznakowania pionowego jest montaż
znaku A-30 z tabliczką „Zmiana nawierzchni”. W zakresie branżowym jest przełożenie
przewodów sieci telefonicznej na długości 11m.
W ogłoszeniu powinno być: ) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest także przebudowa drogi w
Bierzewicach na dz. nr ewid. 69/26 i 69/31 w zakresie zmiany nawierzchni na długości 121m
i 58m. Zakres robót obejmuje profilowanie z uwałowaniem istniejącej nawierzchni,
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku dł. 58m należy wykonać
podbudowę gr. 10 cm, na pozostałym odcinku dł. 121m o gr. 20cm, wykonanie nawierzchni
bitumicznej ścieralnej gr. 6cm wraz z obustronnymi poboczami szer. 0,5m oraz regulacja
pionowa włazów studni kanalizacyjnych. W zakresie oznakowania pionowego jest montaż
znaku A-30 z tabliczką „Zmiana nawierzchni”. W zakresie branżowym jest przełożenie
przewodów sieci telefonicznej na długości 11m.
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: 2020-10-05, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język
polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-10-06, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków,
ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich
mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język
polski

