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Ogłoszenie nr 540110566-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.

Brusy: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 549374-N-2020

Data: 10/06/2020

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

ILI) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 3) Budowa ulicy Stokrotki a) budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z 

kostki betonowej, b) budowa sieci kanalizacji deszczowej, c) przebudowa linii energetycznej nN, 

d) budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, e) usunięcie kolizji z 

istniejącymi sieciami, f) budowa oświetlenia ulicznego, g) urządzenie zieleni,

W ogłoszeniu powinno być: 3) Budowa ulicy Stokrotki wraz z łącznikiem a) budowa 

nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej, b) budowa sieci kanalizacji deszczowej, c) 

przebudowa linii energetycznej nN, d) budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej, e) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, f) budowa oświetlenia ulicznego, g) 

urządzenie zieleni.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 2) Budowa ulicy Zielonej a) budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z 

kostki betonowej, b) budowa sieci kanalizacji deszczowej, c) budowa odcinka sieci 

wodociągowej, d) przebudowa linii energetycznej nN, e) budowa oświetlenia ulicznego, f) 

usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, h) rekultywacja stawu na działce ewid. nr 1494, w tym: 

□ wykoszenie zbiornika oraz terenu przyległego, usunięcie zakrzaczeń, □ odmulenie dna 

zbiornika, □ uformowanie skarp, faszynowanie, □ rozplantowanie namułu, □ obsianie trawą 

całego terenu działki, g) wyniesienie kamieni granicznych na gruncie zgodnie z projektem 

podziału zatwierdzonym decyzją ZRID

W ogłoszeniu powinno być: 2) Budowa ulicy Zielonej wraz z łącznikiem do ul. Różanej a) 

budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z kostki betonowej, b) budowa sieci kanalizacji 

deszczowej, c) budowa odcinka sieci wodociągowej, d) przebudowa linii energetycznej nN, e) 

budowa oświetlenia ulicznego, f) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami, g) rekultywacja stawu 

na działce ewid. nr 1494, w tym: □ wykoszenie zbiornika oraz terenu przyległego, usunięcie 

zakrzaczeń, □ odmulenie dna zbiornika, □ uformowanie skarp, faszynowanie, □ rozplantowanie 

namułu, □ obsianie trawą całego terenu działki, h) wyniesienie kamieni granicznych na gruncie 

zgodnie z projektem podziału zatwierdzonym decyzją ZRID

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: f) rekultywacja stawu na działce ewid. nr 439/5, w tym: □ wykoszenie 

zbiornika oraz terenu przyległego, usunięcie zakrzaczeń, □ odmulenie dna zbiornika, □ 

uformowanie skarp, faszynowanie, □ rozplantowanie namułu, □ obsianie trawą całego terenu 

działki, □ wycinka drzew i usunięcie karpin -10 szt.

W ogłoszeniu powinno być: f) rekultywacja stawu na działce ewid. nr 439/46 po podziale 

(439/45 przed podziałem), w tym: □ wykoszenie zbiornika oraz terenu przyległego, usunięcie 

zakrzaczeń, □ odmulenie dna zbiornika, □ uformowanie skarp, faszynowanie, □ rozplantowanie 

namułu, □ obsianie trawą całego terenu działki, □ wycinka drzew i usunięcie karpin -10 szt

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.
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Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-06-25, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-26, godzina: 12:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Uwaga: 6) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

z Zamawiającym, przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, umowy powierzenia i 

przetwarzania danych osobowych.

Z up. rza

ocholmgr tnz 
Spe 

zamówieni publicznych
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