
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 392866-2012 z dnia 2012-10-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica 

1.Zamówienie obejmuje: Budowę ul. Okulickiego od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i 

drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B. 1)... 

Termin składania ofert: 2012-10-26  

 

Numer ogłoszenia: 394072 - 2012; data zamieszczenia : 11.10.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  392866 - 2012 data 11.10.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7212100, 

fax. 076 7212115. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  Tytuł.  

• W ogłoszeniu jest:  Wybór wykonawcy robót budowlanych zadania Budowa ul. Batalionu Zośka 

od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego oraz ul. Pileckiego od ul. Hubalczyków do ul. 

Okulickiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod 

budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Wybór wykonawcy robót budowlanych zadania Budowa 

ul.Okulickiego od. ul.Armii Krajowej do ul.Jankowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu 

Piekary Jednostka B.  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.1).  

• W ogłoszeniu jest:  Wybór wykonawcy robót budowlanych zadania Budowa ul. Batalionu Zośka 

od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego oraz ul. Pileckiego od ul. Hubalczyków do ul. 

Okulickiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod 

budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B.  



• W ogłoszeniu powinno by ć: Wybór wykonawcy robót budowlanych zadania Budowa ul. 

Okulickiego od ul.Armii Krajowej do ul.Jankowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu 

Piekary Jednostka B.  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3).  

• W ogłoszeniu jest:  1.Zamówienie obejmuje: Budowę ul. Okulickiego od ul. Armii Krajowej do ul. 

Jankowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod 

budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B.1) Zamówienie 

obejmuje: 1) Część drogową: a)budowę nawierzchni drogowych jezdni, chodników z kostki 

betonowej, b)zagospodarowanie pasów zieleni, c)organizację ruchu drogowego na czas realizacji 

robót i docelową. 2) Część elektryczną w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego, 3) 

Budowę kanalizacji deszczowej - odwodnienie terenu, 4)Budowę sieci i przyłączy kanalizacji 

sanitarnej i wody. Zamawiający informuje, Ŝe: a)w ramach zadania zostaną wybudowane 

przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego, do działek nr 1876 i 1751/50 

obręb Piekary Osiedle nie objętych decyzją zrid nr 111/2010 z 10.03.2012r. na podstawie art. 

29a Prawa Budowlanego. Pozostałe przyłącza zostaną wykonane przez firmę realizującą 

budownictwo jednorodzinne realizowane w tym samym czasie jak ww. zamówienie, w ramach 

odrębnego zadania b)nie będzie realizowany chodnik i pas zieleni po stronie zachodniej ul. 

Okulickiego na odcinku od przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej do przejścia dla 

pieszych przy ul. Jankowskiego. 2) JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek 

znak towarowy, patent czy pochodzenie - naleŜy przyjąć, Ŝe wskazane patenty, znaki towarowe, 

pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, uŜytkowe, co oznacza, Ŝe 

Zamawiający dopuszcza złoŜenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach 

technicznych, eksploatacyjnych i uŜytkowych nie gorszych niŜ zaproponowane przez 

Zamawiającego.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: 1.Zamówienie obejmuje Budowę ul. Okulickiego od ul. Armii 

Krajowej do ul. Jankowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B w 

zakresie : 1) Część drogową: a)budowę nawierzchni drogowych jezdni, chodników z kostki 

betonowej, b)zagospodarowanie pasów zieleni, c)organizację ruchu drogowego na czas realizacji 

robót i docelową. 2) Część elektryczną w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego, 3) 

Budowę kanalizacji deszczowej - odwodnienie terenu, 4)Budowę sieci i przyłączy kanalizacji 

sanitarnej i wody. Zamawiający informuje, Ŝe: a)w ramach zadania zostaną wybudowane 

przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego, do działek nr 1876 i 1751/50 



obręb Piekary Osiedle nie objętych decyzją zrid nr 111/2010 z 10.03.2012r. na podstawie art. 

29a Prawa Budowlanego. Pozostałe przyłącza zostaną wykonane przez firmę realizującą 

budownictwo jednorodzinne realizowane w tym samym czasie jak ww. zamówienie, w ramach 

odrębnego zadania b)nie będzie realizowany chodnik i pas zieleni po stronie zachodniej ul. 

Okulickiego na odcinku od przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej do przejścia dla 

pieszych przy ul. Jankowskiego. 2. JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek 

znak towarowy, patent czy pochodzenie - naleŜy przyjąć, Ŝe wskazane patenty, znaki towarowe, 

pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, uŜytkowe, co oznacza, Ŝe 

Zamawiający dopuszcza złoŜenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach 

technicznych, eksploatacyjnych i uŜytkowych nie gorszych niŜ zaproponowane przez 

Zamawiającego. 

 


