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Ogłoszenie nr 500209712-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.
Purda:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 607407-N-2018
Data: 22/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Purda, Krajowy numer identyfikacyjny 51074318900000, ul. Purda 19, 11-030 Purda, woj.
warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 122 223, e-mail m.kurowski@purda.pl, faks
895 122 280.
Adres strony internetowej (url): http://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne

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.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi na działkach
nr 77 i 78/4 obręb Trękus, z uwzględnieniem zjazdów publicznych na działki gminne oraz
indywidualne w pasie drogowym. 2. Przebudowa drogi dotyczy odcinka o długości 375 m oraz
szerokości jezdni 5,5 m. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się między innymi: a)
ustawienie krawężników betonowych wtopionych wzdłuż krawędzi, b) ułożenie nawierzchni
jezdni z kostki betonowej na podbudowie, wykonanie poboczy o szerokości 0,75cm, c)
odtworzenie lub przełożenie istniejących rowów wraz z przepustami pod zjazdami, d) prace
towarzyszące i wykończeniowe, e) prace opisane między innymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
Dokumentacji projektowej, na którą składa się: Projekt wykonawczy, Przedmiar robót oraz
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi na
działkach nr 77 i 78/4 obręb Trękus, z uwzględnieniem zjazdów publicznych na działki gminne
oraz indywidualne w pasie drogowym. 2. Przebudowa drogi dotyczy odcinka o długości 375 m
oraz szerokości jezdni 5,5 m. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się między innymi: a)
ustawienie krawężników betonowych wtopionych wzdłuż krawędzi, b) ułożenie nawierzchni
jezdni z kostki betonowej na podbudowie, wykonanie poboczy o szerokości 0,75cm, c)
odtworzenie lub przełożenie istniejących rowów wraz z przepustami pod zjazdami, d) prace
towarzyszące i wykończeniowe, e) prace opisane między innymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
Dokumentacji projektowej, na którą składa się: Projekt wykonawczy oraz Szczegółowa
Specyfikacja Techniczna – stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ

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: 2018-09-07, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-09-10, godzina: 10:15
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