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Ogłoszenie nr 540169107-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Września:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583173-N-2019
Data: 06/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Września, Krajowy numer identyfikacyjny 52660100000000, ul. ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4360880 w. 146, e-mail tomasz.koralewski@wrzesnia.pl, faks 614 362 500.
Adres strony internetowej (url): http://www.wrzesnia.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zagospodarowaniem ronda w ciągu drogi
krajowej nr 92 we Września w ramach inwestycji „Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy
m. Września łączącego DK Nr 15 z DK Nr 92 na terenie Gminy Września” wg dokumentacji projektowej, przedmiarów
robót przekazanych przez Zamawiającego wraz z SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę i posadzenie roślinności: wiśnia
piłkowana (Prunus serrulata) – odmiana Royal Burgundy – 5 szt, jałowiec płożący (Juniperus horizontalis – odmiana Prince
of Wales – 2433 szt, lawenda wąskolistna (Lavendula angustifolia) – odmiana Hidcote – 7 szt, czosnek (Allium) – odmiana
Globemaster – 1 szt, Gaura (Gaura) – odmiana Passionate Rainbow – 1 szt, ostnica cieniutka (Stipa tenuissima) – odmiana
Pony Tails – 7 szt, róża (Rosa) – odmiana The Fairy – 3 szt, cis pospolity (Taxus baccata) – forma kulista – 6 szt oraz
wykonanie linii kroplujacej 16/33 – 400 mb.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zagospodarowaniem ronda w
ciągu drogi krajowej nr 92 we Września w ramach inwestycji „Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą
obwodnicy m. Września łączącego DK Nr 15 z DK Nr 92 na terenie Gminy Września” wg dokumentacji projektowej,
przedmiarów robót przekazanych przez Zamawiającego wraz z SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę i posadzenie
roślinności: wiśnia piłkowana (Prunus serrulata) – odmiana Royal Burgundy – 5 szt, jałowiec płożący (Juniperus
horizontalis – odmiana Prince of Wales – 2433 szt, lawenda wąskolistna (Lavendula angustifolia) – odmiana Hidcote – 7
szt, czosnek (Allium) – odmiana Globemaster – 1 szt, Gaura (Gaura) – odmiana Passionate Rainbow – 1 szt, ostnica
cieniutka (Stipa tenuissima) – odmiana Pony Tails – 7 szt, róża (Rosa) – odmiana The Fairy – 3 szt, cis pospolity (Taxus
baccata) – forma kulista – 6 szt, ułożenie agrotkaniny – 600 m2, wysypanie kory kamiennej 31,5/63 mm – 246 m2 oraz
wykonanie linii kroplujacej 16/33 – 400 mb.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-14, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-19, godzina: 10:15,
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