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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 74664-2016 z dnia 2016-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy oświetlenia drogowego na odcinkach położnych przy 
drogach, znajdujących się w miejscowościach: Grabina, Targówka - ul. Mostowa, Cicha i Świerkowa, Wólka 
Iłówiecka, Nowe Osiny - ul. Miodowa,... 
Termin składania ofert: 2016-04-18 

Numer ogłoszenia: 79800 -2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
,li • 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74664 - 2016 data 01.04.2016 r. 

ii 
-r; 

S E K C J A I: ZAMAWIAJĄCY T 

Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025 

7582851, fax. 025 7582489. . . 

S E K C J A II: ZMIANY W OGŁOSZENIU {'*! 

11.1) Tekst, który należy zmienić: ; | 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 11.1.4). T. 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy oświetlenia drogowego na 

odcinkach położnych przy drogach, znajdujących się w miejscowościach: Grabina, Targówka - ui. •• 

Mostowa, Cicha i Świerkowa, Wólka iłówiecka, Nowe Osiny - ui. Miodowa, Stara Niedziałka - ui. Natolin i 

Jabłoniowa, Brzóze - u!. Polna, Dłużka. Uwaga: Zamawiający wymaga aby Wykonawca zamontował 

oprawy LED spełniające w pełni wymagania wskazane w załączonych odrębnych opisach, sporządzonych 

przez autora dokumentacji, aktualizujących projekty oraz w przedmiarach. W związku z tym. Ze 

montowane lampy będą musiały posiadać funkcje stopniowego redukowania mocy w ustalonych i 
f 

przedziałach czasowych po zawarciu umowy wykonawca dostanie wytyczne co do szczegółowych, 

wymaganych przez Zamawiającego ustawień dobowych, integralną częścią opisu Przedmiotu zamówienia 

stanowią niZej wymienione załączniki: -Dokumentacja projektowa -Przedmiar robót -Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Z przedmiaru robót dla miejscowości Dtużka wykreślono pozycję 

nr 5 - Wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem. Załącznik nr 

10 SIWZ Dokumentacja zaktualizowano o opis techniczny dla miejscowości Dłużka.. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy oświetlenia drogowego 

na odcinkach położnych przy drogach, znajdujących się w miejscowościach: Grabina, Targówka - u!. 

Mostowa, Cicha i Świerkowa, Wólka Iłówiecka, Nowe Osiny - ui. Miodowa, Stara Niedziałka - ui. Natolin i 

Jabłoniowa, Brzóze - ui. Polna, Dłużka. Uwaga: Zamawiający wymaga aby Wykonawca zamontował 
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oprawy LED spełniające w pełni wymagania wskazane w załączonych odrębnych opisach, sporządzonych 

przez autora dokumentacji, aktualizujących projekty oraz w przedmiarach. W związku z tym, że 

montowane lampy będą musiały posiadać funkcje stopniowego redukowania mocy w ustalonych 

przedziałach czasowych po zawarciu umowy wykonawca dostanie wytyczne co do szczegółowych, 

wymaganych przez Zamawiającego ustawień dobowych, integralną częścią opisu Przedmiotu zamówienia 

stanowią niżej wymienione załączniki: -Dokumentacja projektowa -Przedmiar robót -Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Z przedmiaru robót dla miejscowości Dłużka wykreślono pozycję 

nr 5 - Wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem. Załącznik nr 

10 SIWZ Dokumentacja zaktualizowano o opis techniczny dla miejscowości Dłużka. W opisie technicznym 

dla miejscowości Dłużka dodano zapis: Oprawy montować na wysięgnikach o kącie nachylenia wysięgnika 

10° w górę od płaszczyzny jezdni i wysięgu 1,5m. Oprawy montować nad przewodami na wysokości 9m. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: l\/.4 4). 

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

20.04,2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk 

Mazowiecki, pokój nr 102. 

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

ofert: 21.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 

Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102. 
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