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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 771078-N-2020 
Data: 23-12-2020 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława 
Łokietka  1, 20-109  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail 
zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001. 
Adres strony internetowej (url): https://lublin.eu/ 
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: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane: 3.2. Zakres zamówienia obejmuje: 3.2.1.Rozebranie istniejącej nawierzchni 
boiska ze sztucznej trawy (wraz z wywozem i utylizacją), 3.2.2. Mechaniczne profilowanie i 
zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 3.2.3. Rozścielenie warstwy 
kruszywa o drobnej frakcji, 3.2.4. Dostarczenie i ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z 
wyznaczeniem i wklejeniem linii koloru białego i zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem 
kauczukowym niepalnym w kolorze zielonym, 3.2.5. Zakup, dostarczenie i wymiana (demontaż 
istniejących i montaż nowych) bramek stalowych ocynkowanych i malowanych do piłki nożnej w 
komplecie z siatką polipropylenową, 3.2.6. Zakup i dostarczenie bramek do piłki nożnej 
przenośnych aluminiowych w komplecie z siatką polipropylenową UWAGA! Etapy II - IV 
wymienione w dokumentacji projektowej oraz w STWiORB nie są objęte przedmiotem 
zamówienia. 
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane: 3.2. Zakres zamówienia obejmuje: 3.2.1.Rozebranie istniejącej nawierzchni 
boiska ze sztucznej trawy (wraz z wywozem i utylizacją), 3.2.2. Mechaniczne profilowanie i 
zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 3.2.3. Rozścielenie warstwy 
kruszywa o drobnej frakcji, 3.2.4. Dostarczenie i ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z 
wyznaczeniem i wklejeniem linii koloru białego i zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem 
EPDM w kolorze szarym, 3.2.5. Zakup, dostarczenie i wymiana (demontaż istniejących i montaż 
nowych) bramek stalowych ocynkowanych i malowanych do piłki nożnej w komplecie z siatką 
polipropylenową, 3.2.6. Zakup i dostarczenie bramek do piłki nożnej przenośnych aluminiowych w 
komplecie z siatką polipropylenową UWAGA! Etapy II - IV wymienione w dokumentacji 
projektowej oraz w STWiORB nie są objęte przedmiotem zamówienia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2021-01-08 , godzina: 11:00. 



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2021-02-08 , godzina: 11:00.


