Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie
nr
180520-2014
z
dnia
2014-05-28
r.
Ogłoszenie
o
zamówieniu
Radomin
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na działkach o nr 49 w miejscowości Dulsk oraz nr 46/1 w miejscowości
Płonne polegające na budowie dwóch boisk sportowych. 2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzą
następujące...
Termin składania ofert: 2014-06-12

Numer ogłoszenia: 191874 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180520 - 2014 data 28.05.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6837522.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:



Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Szczegółowy opis wyposażenia boisk: Ławki
parkowe: Dla 1 i 2 części zamówienia: ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z
drewnianą częścią siedzeniową bez oparcia: wysokość min. 42 cm, długość siedziska min. 180
cm, listwy siedziska o grubości min. 4 cm. Bramki Piłkarskie: Dla części 1 zamówienia:
Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w miejscowości Dulsk - 2
bramki o wymiarach 5 x 2 m z rury stalowej okrągłej koloru białego, wraz z siatką. Dla części
2 zamówienia: Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Płonne: 2
bramki do piłki nożnej o wymiarach 2440 x 7320 mm z rury stalowej okrągłej koloru białego,
wraz z siatką i odciągami. Wiaty dla zawodników: Dwie wiaty o wymiarach 7,5 x 3 m o
konstrukcja z profili stalowych, ściany z blachy trapezowatej koloru zielonego, ławka
drewniana. Parametry sztucznej nawierzchni trawiastej dla 1 części zamówienia Budowa
boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w miejscowości Dulsk: - kolor zielony
- wysokość włókna min. 60 mm - ilość pęczków min. 8600 szt /m2 - DTEX min. 16000 - ilość
włókien min. 135000 szt/m2 - waga włókien min. 1800g/m2 - grubość włókien min. 250
mikronów.

Radomin, dnia 06.06.2014r.

Wójt Gminy Radomin

(-) inż. Piotr Wolski

