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Ogłoszenie nr 540191459-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Łask:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591717-N-2019
Data: 30/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łask, Krajowy numer identyfikacyjny 73093451300000, ul. ul. Warszawska 14, 98-100 Łask,
woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 768 300, e-mail um@lask.pl, faks 436 768 388.
Adres strony internetowej (url): www.lask.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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrzyn”
polegających na budowie hybrydowych instalacji solarno-wiatrowych do oświetlenia drogowego: A.
Drogi gminnej nr 103176E na odcinku od posesji nr 18c do ostatnich zabudowań w miejscowości
Wydrzyn i Orchów gm. Łask (dz. nr 198, obręb 32 Wydrzyn; dz. nr 28, obręb 15 Orchów); B. Drogi
gminnej nr 103178E na odcinku od posesji nr 23 do posesji nr 39 w miejscowości Wydrzyn gm.
Łask (dz. nr 137, obręb 32 Wydrzyn). 2. Realizacja zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na
podstawie pozwolenia na budowę – znak: AB.6740.1.517.2017.MJ162 z dnia 23.01.2018r. oraz
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AB.6740.1.516.2017.MJ161 z dnia 18.01.2018r.
W ogłoszeniu powinno być: 1. „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrzyn”
polegających na budowie hybrydowych instalacji solarno-wiatrowych do oświetlenia drogowego:
A. Drogi gminnej nr 103178E na odcinku od posesji nr 23 do posesji nr 39 w miejscowości
Wydrzyn gm. Łask (dz. nr 137, obręb 32 Wydrzyn). 2. Realizacja zadania inwestycyjnego
odbywać się będzie na podstawie pozwolenia na budowę Nr 28/2018 znak:
AB.6740.1.516.2017.MJ161 z dnia 18.01.2018r.”

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: 2019-09-16, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-09-20, godzina: 10:30,
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