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Brusy: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 777290-N-2020

Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brusy, Krajowy numer identyfikacyjny 92351251000000, ul. ul. Na Zaborach 1, 89-632 

Brusy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks 523 969 303.

Adres strony internetowej (url): brusy.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.l) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 2.3.4 Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i rowerowych • zimowe 

utrzymanie ciągów pieszych i rowerowych trwa od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 listopada 

do 31 grudnia i obejmuje: Brusy: Plac Jana Pawła II - park oraz przystanek PKS, teren przyległy 

do Urzędu Miejskiego, plac targowy, parking przy ul. Nad Dworcem, ciąg pieszy przy 

Kaszubskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - ul. Ogrodowa i Targowa, ciągi piesze przy ul. Armii 

Krajowej - pomnik Karnowskiego, chodniki i ścieżki rowerowe przy ul. Armii Krajowej i Nad 

Dworcem, ciągi piesze i rowerowe wzdłuż ul. Gdańskiej od ronda w kierunku Chojnic, ciągi 

piesze wzdłuż cmentarza od ul. Ks. Czarnowskiego do ronda, ciąg pieszy przy ul. Gdańskiej 

przylegający do cmentarza pomordowanych, ciąg pieszy i rowerowy przy ul. Wojska Polskiego 

od ronda do ulicy Derdowskiego, ciąg pieszy wzdłuż ul. Gdańskiej od firmy Evra Fish do 

Gacnika, ciąg pieszy przy ul. Ks. Czarnowskiego, chodniki przy ul. Kwiatowej, ciąg pieszy i 
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rowerowy ulica J. Chełmowskiego, ciąg pieszy wzdłuż ul. Targowej od skrzyżowania z ul. Armii 

Krajowej w kierunku Brusy Wybudowanie, ciąg pieszy i rowerowy na ul. Armii Krajowej; 

ścieżki rowerowe: Brusy - Żabno i Brusy - Wielkie Chełmy, Męcikał, parking przy budynku 

kulturalno- sportowym - ul. Leśna 4 w Lubni, parking przy budynku kulturalno - sportowym w 

Leśnie, parking w Brusach - Jagliach, parking przy budynku socjalno- sportowym w 

Czyczkowach □ powierzchnia utrzymania zimowego ścieżek rowerowych i chodników - 

64.881,0 m2, □ utrzymaniem zimowym nie są objęte pasy jezdne ulic. • zakres prac obejmuje: a) 

usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego z ciągów pieszych i rowerowych przylegających do 

terenów i posesji stanowiących własność Gminy, b) usuwanie skutków gołoledzi z ciągów 

pieszych i rowerowych poprzez posypywanie mieszanką solno - piaskową, c) usuwanie skutków 

gołoledzi z ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Józefa Chełmowskiego poprzez posypywanie 

środkiem chemicznym (chlorkiem magnezu, wapnia itp.) W okresie zimowym pracownicy 

wykonujący czynności usuwania z ciągów pieszych, rowerowych i placów śniegu po opadach 

oraz likwidowania skutków gołoledzi muszą być do dyspozycji 24h na dobę i gotowi do podjęcia 

natychmiastowych działań w momencie wystąpienia wymienionych zjawisk atmosferycznych.

W ogłoszeniu powinno być: 2.3.4 Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i rowerowych • zimowe 

utrzymanie ciągów pieszych i rowerowych trwa od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia oraz 

od 1 listopada do 31 grudnia i obejmuje: Brusy: Plac Jana Pawła II - park oraz przystanek PKS, 

teren przyległy do Urzędu Miejskiego, plac targowy, parking przy ul. Nad Dworcem, ciąg pieszy 

przy Kaszubskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - ul. Ogrodowa i Targowa, ciągi piesze przy ul. 

Armii Krajowej - pomnik Karnowskiego, ciągi piesze i rowerowe wzdłuż ul. Gdańskiej od ronda 

w kierunku Chojnic, ciągi piesze wzdłuż cmentarza od ul. Ks. Czarnowskiego do ronda, ciąg 

pieszy przy ul. Gdańskiej przylegający do cmentarza pomordowanych, ciąg pieszy i rowerowy 

przy ul. Wojska Polskiego od ronda do ulicy Derdowskiego, ciąg pieszy wzdłuż ul. Gdańskiej od 

firmy Evra Fish do Gacnika, ciąg pieszy przy ul. Ks. Czarnowskiego, chodniki przy ul. 

Kwiatowej, ciąg pieszy i rowerowy ulica J. Chełmowskiego, ciąg pieszy wzdłuż ul. Targowej od 

skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w kierunku Brusy Wybudowanie, ścieżki rowerowe: Brusy - 

Żabno i Brusy - Wielkie Chełmy, Męcikał, parking przy budynku kulturalno- sportowym - ul. 

Leśna 4 w Lubni, parking przy budynku kulturalno - sportowym w Leśnie, parking w Brusach - 

Jagliach, parking przy budynku socjalno- sportowym w Czyczkowach □ powierzchnia 

utrzymania zimowego ścieżek rowerowych i chodników - 59.168,0 m2, □ utrzymaniem 

zimowym nie są objęte pasy jezdne ulic. • zakres prac obejmuje: a) usuwanie śniegu, lodu i błota 

pośniegowego z ciągów pieszych i rowerowych przylegających do terenów i posesji
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stanowiących własność Gminy, b) usuwanie skutków gołoledzi z ciągów pieszych i rowerowych 

poprzez posypywanie mieszanką solno - piaskową, c) usuwanie skutków gołoledzi z ciągu 

pieszo - rowerowego przy ul. Józefa Chełmowskiego poprzez posypywanie środkiem 

chemicznym (chlorkiem magnezu, wapnia itp.) W okresie zimowym pracownicy wykonujący 

czynności usuwania z ciągów pieszych, rowerowych i placów śniegu po opadach oraz 

likwidowania skutków gołoledzi muszą być do dyspozycji 24h na dobę i gotowi do podjęcia 

natychmiastowych działań w momencie wystąpienia wymienionych zjawisk atmosferycznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 15.01.2021, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 19.01.2021, godzina: 13:00


