
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 224928-2013 z dnia 2013-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łask

Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Łącznej, Pięknej w Kolumnie

polegającego na budowie kanalizacji deszczowej. Zamówienie realizowane jest w ramach środków własnych i środków...

Termin składania ofert: 2013-06-26

Numer ogłoszenia: 239606 - 2013; data zamieszczenia : 21.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  224928 - 2013 data 12.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, fax. 043 6768388.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia

jest realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Łącznej, Pięknej w Kolumnie polegającego na

budowie kanalizacji deszczowej. Zamówienie realizowane jest w ramach środków własnych i środków

pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi. Zakres zamówienia obejmuje budowę odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 300 mm i

rur stalowych Ø 150 mm o łącznej długości 114,50 m, w tym: 1. w ulicy Łącznej - 72,50 m; 2. w ulicy Pięknej -

42,00 m; 3. studnie rewizyjne Ø 1000 mm - 8 szt.; 4. przykanaliki do wpustów deszczowych - 50,50 m; 5.

wpusty deszczowe żeliwne D400/600 - 11 szt.; 6. studnie betonowe Ø 500 bez osadnika - 9 szt.; 7. studnie

betonowe Ø 500 z osadnikiem - 2 szt. Teren objęty opracowaniem obejmuje ul. Łączną i ul. Piękną w Łasku, w

dzielnicy Kolumna. W I etapie realizacji zadania zostanie wybudowany odcinek kanalizacji deszczowej w ul.

Łącznej wraz z wpustami ulicznymi dla potrzeb odwodnienia projektowanej drogi i chodników. Odprowadzenie

wód opadowych i roztopowych przewiduje się do istniejącej studni na istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300

mm w ul. Łącznej przy zbiegu z ul. Piękną. W ul. Pięknej przewiduje się montaż 9 wpustów deszczowych

włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300 mm poprzez projektowane studnie rewizyjne. Na

istniejących przewężeniach średnic rur przewiduje się dodatkowe przepusty z rur stalowych Ø 150 mm dla

wyrównania przekrojów rur. Prace przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z urządzeniami energetycznymi należy

bezwzględnie wykonywać pod nadzorem przedstawicieli gestora sieci energetycznej. Teren po zakończeniu

robót należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego...

W ogłoszeniu powinno by ć: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

zamówienia jest realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Łącznej, Pięknej w Kolumnie
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polegającego na budowie kanalizacji deszczowej. Zamówienie realizowane jest w ramach środków własnych i

środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakres zamówienia obejmuje budowę odcinka kanalizacji deszczowej z rur PP Ø

300 mm i rur stalowych Ø 150 mm o łącznej długości 114,50 m, w tym: 1. w ulicy Łącznej - 72,50 m; 2. w ulicy

Pięknej - 42,00 m; 3. studnie rewizyjne Ø 1000 mm - 8 szt.; 4. przykanaliki do wpustów deszczowych - 50,50

m; 5. wpusty deszczowe żeliwne D400/600 - 11 szt.; 6. studnie betonowe Ø 500 bez osadnika - 9 szt.; 7.

studnie betonowe Ø 500 z osadnikiem - 2 szt. Teren objęty opracowaniem obejmuje ul. Łączną i ul. Piękną w

Łasku, w dzielnicy Kolumna. W I etapie realizacji zadania zostanie wybudowany odcinek kanalizacji

deszczowej w ul. Łącznej wraz z wpustami ulicznymi dla potrzeb odwodnienia projektowanej drogi i

chodników. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przewiduje się do istniejącej studni na istniejącej

kanalizacji deszczowej Ø 300 mm w ul. Łącznej przy zbiegu z ul. Piękną. W ul. Pięknej przewiduje się montaż

9 wpustów deszczowych włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300 mm poprzez projektowane

studnie rewizyjne. Na istniejących przewężeniach średnic rur przewiduje się dodatkowe przepusty z rur

stalowych Ø 150 mm dla wyrównania przekrojów rur. Prace przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z urządzeniami

energetycznymi należy bezwzględnie wykonywać pod nadzorem przedstawicieli gestora sieci energetycznej.

Teren po zakończeniu robót należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego...

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

26.06.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter, pok. 100

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 27.06.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter,

pok. 100 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA..
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