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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 252927-2013 z dnia 2013-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Niemodlin 

1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników 

gminnych na terenie miasta i gminy Niemodlin oraz dróg powiatowych, będących w 

granicach administracyjnych gminy Niemodlin. 2.W ramach przedmiotu... 

Termin składania ofert: 2013-12-11  

 

Numer ogłoszenia: 253723 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 252927 - 2013 data 26.11.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 

077 4606295, fax. 077 4606260. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie zimowego 

utrzymania dróg i chodników gminnych na terenie miasta i gminy Niemodlin oraz dróg 

powiatowych, będących w granicach administracyjnych gminy Niemodlin. 2.W ramach 

przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1)oczyszczanie mechaniczne jezdni ze śniegu  

i błota pośniegowego, 2)oczyszczanie mechaniczne lub ręczne chodników i jezdni ze śniegu  

i błota pośniegowego (przy czym niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na 

jezdnię), 3)wywóz śniegu w uzasadnionych przypadkach (miejsce składowania wywożonego 

śniegu wskaże Zamawiający - miejsce do 1 km), 4)ustawienie skrzynek z piaskiem o poj. 

300-500 kg w ilości 10 szt. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 5)usuwanie 

śliskości z jezdni i chodników poprzez posypywanie mieszanką piaskowo-solną (zawartość 

soli w mieszance min. 20%), 6)usuwanie śliskości z jezdni i chodników poprzez posypywanie 

piaskiem na ulicach: Drzymały, Podwale, Lompy, Poprzeczna, Strażacka, Kilińskiego, 

Szewska, Spółdzielcza, Lwicka, Szkolna, Krótka. UWAGA! Usuwanie śliskości na ww. 

ulicach, wymienionych w pkt 6) należy wykonać poprzez posypywanie ich tylko i wyłącznie 

piaskiem! 3.Wykaz dróg i chodników stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4.Wyżej wymienione 

prace, będące przedmiotem zamówienia, mają być wykonywane w następujący sposób:  

a)w dni robocze i wolne od pracy, każdorazowo telefonicznie na zgłoszenie Zamawiającego 

 - nie później niż do 1 godziny po otrzymaniu zgłoszenia, b)w dni wolne od pracy,  

w uzasadnionych przypadkach (np. nagłe załamanie pogody), Wykonawca może rozpocząć 

prace samodzielnie, o czym niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie zimowego 

utrzymania dróg i chodników gminnych na terenie miasta i gminy Niemodlin oraz dróg 

powiatowych, będących w granicach administracyjnych gminy Niemodlin. 2.W ramach 
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przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1)oczyszczanie mechaniczne jezdni ze śniegu  

i błota pośniegowego, 2)oczyszczanie mechaniczne lub ręczne chodników i jezdni ze śniegu  

i błota pośniegowego (przy czym niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na 

jezdnię), 3)wywóz śniegu w uzasadnionych przypadkach (miejsce składowania wywożonego 

śniegu wskaże Zamawiający - miejsce do 1 km), 4)ustawienie skrzynek z piaskiem o poj. 

300-500 kg w ilości 10 szt. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 5)usuwanie 

śliskości z jezdni i chodników poprzez posypywanie mieszanką piaskowo-solną (zawartość 

soli w mieszance min. 20%), 6)usuwanie śliskości z jezdni i chodników poprzez posypywanie 

piaskiem na ulicach: Drzymały, Podwale, Lompy, Poprzeczna, Strażacka, Kilińskiego, 

Szewska, Spółdzielcza, Lwicka, Szkolna, Krótka. 7) Usunięcia zalegającego piasku z jezdni  

i chodników po zimowym utrzymaniu. UWAGA! Usuwanie śliskości na ww. ulicach, 

wymienionych w pkt 6) należy wykonać poprzez posypywanie ich tylko i wyłącznie 

piaskiem! 3.Wykaz dróg i chodników stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4.Wyżej wymienione 

prace, będące przedmiotem zamówienia, mają być wykonywane w następujący sposób:  

a)w dni robocze i wolne od pracy, każdorazowo telefonicznie na zgłoszenie Zamawiającego 

 - nie później niż do 1 godziny po otrzymaniu zgłoszenia, b)w dni wolne od pracy,  

w uzasadnionych przypadkach (np. nagłe załamanie pogody), Wykonawca może rozpocząć 

prace samodzielnie, o czym niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 

 
     Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się 
   na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 27.11.2013 r. 

 


