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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Lublin
Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Lublin
20-109
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kubiczek
Tel.:  +48 814663013
E-mail: zamowienia@lublin.eu 
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających wraz ze zbiornikami retencyjnymi.
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.52.2019

II.1.2) Główny kod CPV
71340000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuje:1. kontrolę stanu technicznego rowów i zbiorników poprzez wykonywanie raz
w miesiącu przez Wykonawcę przeglądów wraz z dostarczeniem raportów Zamawiającemu. 2. Bieżące
utrzymanie i konserwacją rowów odwadniających wraz ze zbiornikami retencyjnymi, w tym: ręczne koszenie
traw i porostów ze skarp, dna i koron, wygrabianie wykoszonych traw i porostów, ręczne i mechaniczne
karczowanie krzaków, wywóz wyciętych gałęzi na miejsce składowania, ręczne i mechaniczne odmulanie
cieków i zbiorników, rozplantowanie urobku po odmuleniu lub wywóz, pogłębianie bardzo zanieczyszczonych
rowów, czyszczenie i naprawę przepustów, umocnienie skarp poprzez wykonanie opasek z kiszek bądź płotków
faszynowych, naprawa płotków faszynowych, ręczne i mechaniczne wymianie rur w przepustach, naprawa
skarp rowów i zbiorników, naprawy okładzin betonowych, umacnianie skarp i dna cieków płytami,naprawa skarp
przez obsiew, naprawy ogrodzeń z uzupełnieniem siatki (...)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/06/2019

mailto:zamowienia@lublin.eu
https://lublin.eu
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: umlublin
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-083220
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 114-279927
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/06/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 01/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/07/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 04/07/2019
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279927-2019:TEXT:PL:HTML

