
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 48823-2016 z dnia 2016-05-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kąty Wrocławskie 

Zamawiający Powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Modernizację chodników, na terenie 

miasta i gminy Kąty Wrocławskie, w następujących lokalizacjach: a. Kąty Wrocławskie ul. Wolności - 

długości 167,50 mb , b. Kąty... 

Termin składania ofert: 2016-05-19  

 

Numer ogłoszenia: 48829 - 2016; data zamieszczenia: 02.05.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 48823 - 2016 data 02.05.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 

3907219, fax. 071 3907219. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający Powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

Modernizację chodników, na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, w następujących 

lokalizacjach: a. Kąty Wrocławskie ul. Wolności - długości 167,50 mb , b. Kąty Wrocławskie przy 

targowisku do ul. Wolności - długości 156,50 mb , c. Kąty Wrocławskie ul. Norwida od CPN-u do 

posesji nr 2 - długości 113,75 mb , d. Kębłowice do bloków mieszkalnych długości 137,00 mb , e. 

Krzeptów od wiaty do przejścia dla pieszych długości 20,85mb , f. Krzeptów łącznik ul. 

Majerankowej z ul. Tymiankową długości 18,50mb , g. Mokronos Dolny chodnik do wiaduktu 

AOW - długości 40,00 mb , h. Pietrzykowice łącznik chodników przy W-347- długości 59,50 mb , 

i. Smolec ul. Starowiejska - kontynuacja w kierunku cmentarza - długości.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja chodników z kostki 

betonowej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w następujących miejscowościach: a) 

Kąty Wrocławskie - chodnik przy ul. Wolności (dł. 167,50 m), b) Kąty Wrocławskie - chodnik od 

parkingu do ul. Wolności (dł. 156,50m), c) Kąty Wrocławskie - ul. Norwida od CPN do pos. Nr 2 

(dł. 113,75mb), d) Kębłowice - chodnik do bloków mieszkalnych (dł. 137,00 mb), e) Krzeptów - 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=48823&rok=2016-05-02


chodnik od wiaty do przejścia dla pieszych (dł. 20,85mb), f) Krzeptów - łącznik ul. Majerankowej z 

Tymiankową (dł. 18,50 mb), g) Mokronos Dolny - chodnik do wiaduktu AOW (dł. 40,00 mb), h) 

Pietrzykowice - łącznik chodników przy W-347 (dł. 59,50 mb), i) Smolec ul. Starowiejska - 

chodnik w kierunku cmentarza (dł. 231,00 mb) j) Strzeganowice - chodnik - kontynuacja (dł. 

219,00 m), k) Kąty Wrocławskie - ul. Leśna - plac pod kontenery na śmieci (2 x 6 m), l) Kąty 

Wrocławskie - ul. Fabryczna - plac pod kontenery na śmieci (2 x 6m), ł) Kąty Wrocławskie - ul. 

Zwycięstwa - plac pod kontenery na śmieci (5 x 18m), m) Kąty Wrocławskie - parking za pocztą - 

rozbudowa (17,70m2), n) Romnów - plac pod kontenery na śmieci (2 x 6m), o) Jaszkotle - plac 

sportowy (10 x 10m), p) Pełcznica - plac sportowy ( 10 x 10m), r) Sokolniki - plac sportowy ( 10 x 

10m), s) Zybiszów - plac sportowy (10 x 10m).. 

 

 


