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INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA
do zamówienia na wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu "Redukcja
skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji
deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"

Zamawiający Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200),
Rynek 36, dokonuje zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia dotyczący zamówienia
zaplanowanego dla Gminny Pieszyce w zakresie grubości ścianki słupów stalowych, będących
elementem konstrukcji mocującej, z minimum 8 mm na minimum 3 mm.
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający informuje, że zmianie ulega opis:
1. ust. 2. Pkt. I. b) Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, który przyjmuje następujące
brzmienie:
„b) Gmina Pieszyce:
Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej o długości 539,2 m w Pieszycach z włączeniem do
istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Polnej”.
Wykonanie tablicy wraz z konstrukcją wsporczą i montażem do podłoża w miejscu wskazanym
przez Partnera.
Fundamenty: beton klasy min. C16/20 o wym. 30x30x90 cm.
Tablica – 2 szt., jednostronna, każda o wymiarach 80 cm wys. x 120 cm szer. (wymiar
europalety) wykonana z płyty PCV, o grubości co najmniej 8 mm. Tablica zostanie trwale
zamontowana do podłoża przez Wykonawcę na dwóch okrągłych słupach stalowych
(konstrukcja wsporcza ze stali ocynkowanej (tablica rozmieszczona pomiędzy dwoma słupami
– rozstaw osiowy słupków 105 cm)), w miejscu i w terminie wskazanym przez Gminę Pieszyce
po podpisaniu umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.
Komplet jednej konstrukcji mocującej: dwa słupy stalowe (bez szwu) ocynkowane minimum
ϕ = 60,3 mm (grubość ścianki minimum 3 mm) o wysokości nad ziemią 294 cm (całkowita
wysokość 370 cm) z górnymi zaślepkami, przeznaczone do umieszczania w gruncie wraz
z 4 obręczami mocującymi dla każdej tablicy. Obręcze powinny być zamocowane do tablicy
w sposób zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne.”
2. załącznika nr 1 do Umowy, ust. I. pkt. b), który otrzymuje następujące brzmienie:
„b) Gmina Pieszyce:
Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej o długości 539,2 m w Pieszycach z włączeniem do
istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Polnej”.
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Wykonanie tablicy wraz z konstrukcją wsporczą i montażem do podłoża w miejscu wskazanym
przez Partnera.
Fundamenty: beton klasy min. C16/20 o wym. 30x30x90 cm.
Tablica – 2 szt., jednostronna, każda o wymiarach 80 cm wys. x 120 cm szer. (wymiar
europalety) wykonana z płyty PCV, o grubości co najmniej 8 mm. Tablica zostanie trwale
zamontowana do podłoża przez Wykonawcę na dwóch okrągłych słupach stalowych
(konstrukcja wsporcza ze stali ocynkowanej (tablica rozmieszczona pomiędzy dwoma słupami
– rozstaw osiowy słupków 105 cm)), w miejscu i w terminie wskazanym przez Gminę Pieszyce
po podpisaniu umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia.
Komplet jednej konstrukcji mocującej: dwa słupy stalowe (bez szwu) ocynkowane minimum
ϕ = 60,3 mm (grubość ścianki minimum 3 mm) o wysokości nad ziemią 294 cm (całkowita
wysokość 370 cm) z górnymi zaślepkami, przeznaczone do umieszczania w gruncie wraz
z 4 obręczami mocującymi dla każdej tablicy. Obręcze powinny być zamocowane do tablicy
w sposób zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne.”

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona na stronie Internetowej Zamawiającego
(http://www.stowarzyszeniezd.pl/) w dniu 21 lipca 2020 r.

Pozostała treść Ogłoszenia oraz załączników pozostaje bez zmian.
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