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Ogłoszenie nr 540049789-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.

Mochowo:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 525556-N-2019 

Data: 14/03/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mochowo, Krajowy numer identyfikacyjny 61101577300000, ul. Sierpecka  2, 09-214 

Mochowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 763 333, e-mail mochowo.gk@wp.pl, faks

242 763 178. 

Adres strony internetowej (url): www.mochowo.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: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem,

rozładunkiem, korytowaniem i rozgarnięciem na każdorazowe wezwanie mieszanki z kamienia

łamanego frakcji 0-31,5 w proporcji 60% kamienia łamanego i 40% pospółki w ramach funduszu

sołeckiego. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa grupy kamień wapienny, a także tłucznia

kamienia polnego. Dostawa w/w materiału samochodami samowyładowawczymi o ładowności

ok. 20 t umożliwiającymi rozładunek przez Wykonawcę w małych ilościach, z jednoczesnym

rozgarnięciem wywożonego materiału na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg.

Przedmiot zamówienia będzie dowożony na drogi gminne z przeznaczeniem na ich remont.

Wykonawca każdorazowo dokona uzgodnienia terminu, lokalizacji i miejsca dostawy – transport

bezpośrednio na miejsce, bez możliwości tymczasowego składowania. Dostawy realizowane
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będą stosownie do potrzeb Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem,

transportem, rozładunkiem, korytowaniem i rozgarnięciem na każdorazowe wezwanie mieszanki

z kamienia łamanego frakcji 0-31,5 w proporcji 60% kamienia łamanego i 40% pospółki w

ramach funduszu sołeckiego. Dostawa w/w materiału samochodami samowyładowawczymi o

ładowności ok. 20 t umożliwiającymi rozładunek przez Wykonawcę w małych ilościach, z

jednoczesnym rozgarnięciem wywożonego materiału na wskazanych przez Zamawiającego

odcinkach dróg. Przedmiot zamówienia będzie dowożony na drogi gminne z przeznaczeniem na

ich remont. Wykonawca każdorazowo dokona uzgodnienia terminu, lokalizacji i miejsca

dostawy – transport bezpośrednio na miejsce, bez możliwości tymczasowego składowania.

Dostawy realizowane będą stosownie do potrzeb Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawiera SIWZ. 

 


