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ogłoszenie powiązane:

ogłoszenie nr 38o64o-zotZz dnia 2o12-1o-o4 r .  ogłoszenie o zamówieniu -  Leoncin

1'.1' Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie zagospodarowania terenu wokół świet|icy wiejskiej w Leoncinie u|'
Partyzantów 3 : remont ogrodzenia, dziedzińca i schodów. Dziatka jest położona na skrzyżowaniu u|. ParĘzantów i
S ingera. . .
Termin składania ofeń: 2012-10.19

Numer ogłoszenia: 399878 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012

oGŁoSZEN|E o zM|ANlE oGŁoSZENlA

ogłoszenie doĘcry: ogłoszenia o zamÓwieniu.

lnformacje o zmienianym ogłoszeniu: 380640 - 2012 data 04.10.2012 r,

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Uząd Gminy Leoncin, ul. PartyzantÓw 3, 05-155 Leoncin' woj. mazowieckie, te|.22 7856585' fax.22

7856585.

SEKCJA |l: ZM|ANY W OGŁoSZEN|U

ll.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ||.,|.3.

W ogłoszeniu jest: \Ąłkonanie zagospodarowania terenu wokÓł Świet|icy wiejskiej w Leoncinie u|.

PartyzantÓw 3: remont ogrodzenia, dziedzińca i schodÓw. Działka jest połozona na skzyiowaniu u|.

PańyzantÓw i Singera ijest zabudowana budynkami Świetlicy oraz straŻy pofarnej. Ęazd na dziedziniec

straży (nr 1) znajduje się pzy ul. PańyzantÓw; wjazd na dziedziniec Świet|icy (nr 2) jest pzy u|. Singera'

Dziedziniec nr 1 jest utwardzony asfa|tem, prowadzące z niego schody wejŚciowe do Świet|icy są

betonowe' poma|owane farbą Ściany Śmietnika . betonowe przeznaczone do rozbiÓrki. Pozostała

powiezchnia obsadzona jest kzewami. Brama wjazdowa oraz fuńka usytuowane sąw ogrodzeniu'

odwodnienie terenu jednym uszkodzonym wpustem do studni chłonnej składającej się z 3 kręgÓw.

Dziedziniec nr 2 jest częściowo utwardzony wy|ewaną betonową nawiezchnią w bardzo złym stanie

technicznym, pozostała powiezchnia obsiana jest trawą. WokÓł budynku wy|ana jest betonowa opaska.

Brama wjazdowa oraz fuńka usytuowane sąw ogrodzeniu, pzy u|' Singera. W połnocnej części

dztedzińca znajdują się nieczynne komory szamba. Teren jest nieuzbrojony . P|anowana inwestycja nie

ko|iduje z istniejącymi sieciami. Istniejące ogrodzenie: metalowe pzęsła na podmurowce betonowej..

W ogłoszeniu powinno być: \Alkonanie zagospodarowania terenu wokÓł Świetlicy wiejskiejw

Leoncinieul. PańyzantÓw 1,t, działka nrew.58:remontogrodzenia, dziedzińca ischodow.Działka jest

połoŹona na skzyŻowaniu u|. PartyzantÓw i Singera ijest zabudowana budynkami Świetlicy oraz strazy
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poŹarnej. V{azd na dziedziniec strafy (nr 1)znajduje się pzy u|. Pańyzantów;wjazd na dziedziniec

Świet|icy (nr 2) jest pzy u|. Singera. Dziedziniec nr 1 jest utwardzony asfaltem, prowadzące z niego

schody wejściowe do świetlicy są betonowe' poma|owane farbą ściany śmietnika - betonowe

przeznaczone do rozbiórki, Pozostała powiezchnia obsadzona jest kzewami. Brama wjazdowa oraz

fuńka usytuowane sąw ogrodzeniu' odwodnienie terenu jednym uszkodzonym wpustem do studni

chłonnej składającej się z 3 kręgÓw. Dziedziniec nr 2 jest częŚciowo utwardzony wy|ewaną betonową

nawierzchniąw bardzo złym stanie technicznym, pozostała powiezchnia obsiana jest trawą. WokÓł

budynku wy|ana jest betonowa opaska. Brama wjazdowa oraz furtka usytuowane sąw ogrodzeniu, przy

ul. Singera. W pÓłnocnej częŚci dziedzińca znajdują się nieczynne komory szamba. Teren jest

nieuzbrojony . P|anowana inwesĘcja nie koliduje z istniejącymi sieciami. Istniejące ogrodzenie:

meta|owe pzęsła na podmurÓwce betonowej..

Wójt Gminy

/ -l Adan Mirosław Krawczak
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