
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 381204-2013 z dnia 2013-09-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krapkowice 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi 

wojewódzkiej Nr 409 na odcinku pomiędzy ul Ligonia w Steblowie i ul. Azalii w 

Krapkowicach. W ramach zadania wykonane będzie zasilanie z istniejącego... 

Termin składania ofert: 2013-10-07  

 

Numer ogłoszenia: 398138 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 381204 - 2013 data 19.09.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 077 4466800, fax. 

077 4466888. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej linii oświetlenia 

ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 409 na odcinku pomiędzy ul Ligonia w 

Steblowie i ul. Azalii w Krapkowicach. W ramach zadania wykonane będzie zasilanie 

z istniejącego słupa linii napowietrznej poprzez szafkę oświetleniową wyposażoną w 

programator astronomiczny sterujący oświetleniem . Linia kablowa zasilająca oprawy 

oświetleniowe wykonana będzie z kabla YAKY 4x35 dł. ok. 450mb. Do oświetlenia 

drogi oraz ścieżki pieszo-rowerowej przewidziano 14 szt. opraw z wysokoprężnymi 

lampami sodowymi 150 W na słupach stalowych ocynkowanych z wysięgnikiem. 

Uwaga! W stosunku do projektu wprowadzono zmianę w zakresie zastosowanych 

materiałów (kabel, słupy). Zmiana ujęta została w przedmiarze robót. Wykonawca 

winien zastosować kable i słupy takie jak wykazano w przedmiarze robót.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej linii 

oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 409 na odcinku pomiędzy ul 

Ligonia w Steblowie i ul. Azalii w Krapkowicach. W ramach zadania wykonane 

będzie zasilanie z istniejącego słupa linii napowietrznej poprzez szafkę oświetleniową 

wyposażoną w programator astronomiczny sterujący oświetleniem . Linia kablowa 

zasilająca oprawy oświetleniowe wykonana będzie z kabla YAKY 4x35 dł. ok. 

450mb. Do oświetlenia drogi oraz ścieżki pieszo-rowerowej przewidziano 14 szt. 

opraw z wysokoprężnymi lampami sodowymi 150 W na słupach stalowych 

ocynkowanych z wysięgnikiem. Przejście przez drogę przy dz. 613 (ul. Ligonia) 

wykonane będzie przeciskiem lub przewiertem. Pozostałe przejścia można wykonać 

wykopem otwartym. Uwaga! W stosunku do projektu wprowadzono zmianę w 

zakresie zastosowanych materiałów (kabel, słupy). Zmiana ujęta została w 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=381204&rok=2013-09-19


przedmiarze robót. Wykonawca winien zastosować kable i słupy takie jak wykazano 

w przedmiarze robót.. 

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

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 07.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w 

Krapkowicach, ul. 3 Maja 21, na parterze, pokój nr 16C.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 09.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21, na parterze, pokój nr 16C.. 

 
 


