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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 35024-2013 z dnia 2013-01-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzozów
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących wodociągów zaopatrujących w wodę mieszkańców 
budynków przy ul. ks. Bielawskiego, Plac Grunwaldzki, ul. Armii Krajowej, ul. Mickiewicza, ul. Parkowej i 
ul. Zdrojowej. Długość...
Termin składania ofert: 2013-02-11 

Numer ogłoszenia: 50080 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 35024 - 2013 data 25.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, woj. 

podkarpackie, tel. 0-13 4341549, fax. 0-13 4341549.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

• W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących wodociągów 

zaopatrujących w wodę mieszkańców budynków przy ul. ks. Bielawskiego, Plac Grunwaldzki, ul. 

Armii Krajowej, ul. Mickiewicza, ul. Parkowej i ul. Zdrojowej. Długość przebudowanej sieci 

wodociągowej rozdzielczej wynosi 1255 m. Na sieci wodociągowej przebudowanej zamontowane 

zostanie 11 hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych DN80. Łączna długość 

przebudowanych dziewięciu przyłączy wynosi 282 m. Całkowita długość projektowanej sieci 

wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wynosi 1537 m. 

• W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących 

wodociągów zaopatrujących w wodę mieszkańców budynków przy ul. ks. Bielawskiego, Plac 

Grunwaldzki, ul. Armii Krajowej, ul. Mickiewicza, ul. Parkowej i ul. Zdrojowej. Długość 

przebudowanej sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi 1368 m. Na sieci wodociągowej 

przebudowanej zamontowane zostanie 14 hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych DN80. 

Łączna długość przebudowanych dziewięciu przyłączy wynosi 431 m. Całkowita długość 

projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wynosi 1799 m.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=35024&rok=2013-01-25
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• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

• W ogłoszeniu jest: 11.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 36-200 Brzozów, ul. Legniostów 10, pok. nr 3.. 

• W ogłoszeniu powinno być: 14.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 36-200 Brzozów, ul. Legniostów 10, pok. nr 3.

      


