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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 506616-N-2020

Data: 28/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gródek nad Dunajcem, Krajowy numer identyfikacyjny 49189219100000, ul. Gródek nad

Dunajcem  54, 33-318  Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 401 035,

e-mail przetargi@gminagrodek.pl, faks 18 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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: 2020-03-06, godzina: 09:00

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

postępowaniu:Data: 2020-03-09, godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont istniejącego boiska o nawierzchni

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2c8b7800-bc37-4be0-bbe3-03b...
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trawiastej z piłkochwytami i budowa ogrodzenia na działkach ewidencyjnych nr 148/1 i 1/83

w miejscowości Sienna. 2. W ramach zamówienia należy wykonać następujące prace: 2.1.

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2.2. Podbudowa płyty boiska 2.3. Nawierzchnia

trawiasta (płyta boiska) 2.4. Budowa ogrodzenia oraz montaż piłkochwytów 2.5. Dostawa i

montaż bramek do piłki nożnej (7,5x2,5) – 1 kpl. 2.6. Dostawa i montaż bramek do piłki

możnej (5x2) – 1 kpl. 2.7. Prace wykończeniowe (niwelacja terenu wokół ogrodzenia oraz

boiska). 3. Do obowiązków wykonawcy będzie również pielęgnacja wysianej trawy, aż do jej

właściwego ukorzenienia się (do pierwszego koszenia). 4. Szczegółowy zakres

przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej,

zawierającej: 4.1. Dokumentację projektową 4.2. przedmiar robót 4.3. specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiącej odpowiednio załącznik nr 4.1-4.3 do

specyfikacji. 5. Miejsce realizacji robót budowlanych: miejscowość Sienna, obręb Zbyszyce,

Gmina Gródek nad Dunajcem.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont istniejącego boiska o

nawierzchni trawiastej z piłkochwytami i budowa ogrodzenia na działkach ewidencyjnych nr

148/1 i 1/83 w miejscowości Sienna. 2. W ramach zamówienia należy wykonać następujące

prace: 2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2.2. Podbudowa płyty boiska 2.3.

Nawierzchnia trawiasta (płyta boiska) 2.4. Budowa ogrodzenia oraz montaż piłkochwytów

2.5. Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej (7,5x2,5) – 1 kpl. 2.6. Dostawa i montaż

bramek do piłki możnej (5x2) – 1 kpl. 2.7. Prace wykończeniowe (niwelacja terenu wokół

ogrodzenia oraz boiska). 3. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie również właściwa

pielęgnacja i utrzymanie wysianej trawy przez okres 3 m-cy, aż do jej właściwego

ukorzenienia się. Zakres zabiegów pielęgnacyjnych w okresie realizacji przedmiotu umowy

oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości został określony w załączniku nr 4.4 do

specyfikacji – instrukcja pielęgnacji nawierzchni trawiastych. 4. Szczegółowy zakres

przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej,

zawierającej: 4.1. Dokumentację projektową 4.2. przedmiar robót 4.3. specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiącej odpowiednio załącznik nr 4.1-4.4 do

specyfikacji. 5. Miejsce realizacji robót budowlanych: miejscowość Sienna, obręb Zbyszyce,

Gmina Gródek nad Dunajcem.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II
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Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-14

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres,

na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony

dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 180 lub data rozpoczęcia: lub

zakończenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2c8b7800-bc37-4be0-bbe3-03b...

3 z 3 28.02.2020, 18:03


