
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 23920-2011 z dnia 2011-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych 

poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze ścinaniem i 

utwardzeniem poboczy. Remontem objęto następujące... 

Termin składania ofert: 2011-03-07  

 

Numer ogłoszenia: 34200 - 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 23920 - 2011 data 17.02.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 8203026, 043 8203024, 

fax. 043 8203671. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3..  

 W ogłoszeniu jest: Remont dróg gminnych będzie polegał m.in. na: a) remont nawierzchni 

(spękania, ubytki) grysami i emulsją przy użyciu remontera b) podwójne powierzchniowe 

utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją: - górna warstwa kruszywa - grysy bazaltowe 2-5mm - 

warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej K1-70 - dolna warstwa 

kruszywa - grys 5-8mm - warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej K1-

70 UWAGA: Wykonawca powierzchniowe utrwalenie wykona emulsją asfaltową kationową 

modyfikowaną K1-70.  

 W ogłoszeniu powinno być: Remont dróg gminnych będzie polegał m.in. na: a) remont 

nawierzchni (spękania, ubytki) grysami i emulsją przy użyciu remontera b) podwójne 

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją: - górna warstwa kruszywa - grysy 

bazaltowe 2-5mm - warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej K1-70MP - 

dolna warstwa kruszywa - grys 5-8mm - warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej 

modyfikowanej K1-70MP UWAGA: Wykonawca powierzchniowe utrwalenie wykona emulsją 

asfaltową kationową modyfikowaną K1-70MP.  

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=23920&rok=2011-02-17


 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.  

 W ogłoszeniu jest: 07.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Brzeźniu, 

ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, pok. nr 17..  

 W ogłoszeniu powinno być: 09.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy  

w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, pok. nr 17. 

 

        /-/ mgr Dorota Kubiak 

      Kierownik Zamawiającego 

 


