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Ogłoszenie nr 540152453-N-2020 z dnia 13-08-2020 r.

Purda:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 570701-N-2020 

Data: 06/08/2020 

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 r.bak@purda.pl, faks 895 122 280. 

Adres strony internetowej (url): https://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: 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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w

miejscowości Szczęsne, gmina Purda – ETAP I. Roboty budowlane polegać będą na: wykonaniu

robót ziemnych, ułożeniu rurociągów, podsypce i obsybce z kruszywa, zasypaniu wykopów,

budowie studni. Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu

kanalizacji deszczowej od wylotu poprzez separator, D1, D10, do D11 wyposażonej wpustem

deszczowym. Postawienie studni D10 na istniejącym kolektorze i włączenie istniejącego

kolektora do studni D10 oraz trwałe zablokowanie kolektora przewidzianego do wyłączenia. 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja
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projektowa. 

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji

deszczowej w miejscowości Szczęsne, gmina Purda – ETAP I. Roboty budowlane polegać będą

na: wykonaniu robót ziemnych, ułożeniu rurociągów, podsypce i obsybce z kruszywa, zasypaniu

wykopów, budowie studni. Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na

wykonaniu kanalizacji deszczowej od wylotu poprzez separator, D1, D10 z wpustem, od D1 do

D2 wyposażonej wpustem deszczowym. Postawienie studni D10 na istniejącym kolektorze i

włączenie istniejącego kolektora do studni D10 oraz trwałe zablokowanie kolektora

przewidzianego do wyłączenia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik

nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa 

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: 2020-08-21, godzina: 11:15, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-09-07, godzina: 11:15, 


