
 

 

 

Ogłoszenie nr 540199626-N-2019 z dnia 20-09-2019 r.  

Modliborzyce: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 596290-N-2019  

Data: 11/09/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Modliborzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 83040960800000, ul. ul. Piłsudskiego  

63, 23-310  Modliborzyce, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 158 715 079, e-mail 

modliborzyce@wp.pl, faks 158 717 102.  

Adres strony internetowej (url): www.modliborzyce.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Punkt: II.1)  

W ogłoszeniu jest: Przebudowa (odbudowa) drogi powiatowej 2804L w km 5+564 do km 

10+420  

W ogłoszeniu powinno być: Odbudowa drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce – Błażek 

od km 5+332 do km 10+800, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 

2019 r.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.  

Punkt: II.4)  

W ogłoszeniu jest: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pod nazwą: 

Przebudowa (odbudowa) drogi powiatowej 2804L w km 5+564 do km 10+420. Droga 

zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego, powiatu janowskiego, gminy 

Modliborzyce i usytuowana w miejscowości Wierzchowiska. Jest to droga powiatowa o nr 

2804L, która w wyniku powodzi uległa częściowemu zniszczeniu. W związku z powyższym 

przewidziano wykonanie jej przebudowy (odbudowy) w miejscach gdzie występują ubytki. 

Zakres obejmuje w szczególności:  przygotowanie terenu pod odbudowę - ścięcie poboczy i 

koszenie trawy,  odbudowanie ciągów pieszych miejscach uszkodzeń,  odbudowanie drogi 

powiatowej 2804L w miejscach ubytków,  przebudowa i odbudowa zjazdów,  umocnienie 

skarp rzeki oraz skarp i dna rowów,  odtworzenie oznakowania pionowego,  wykonanie 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  utylizacja materiałów nienadających się do 

wbudowania. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania 

przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa m. in. Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Projekt budowlano-wykonawczy, mapy - przekroje 

konstrukcyjne drogi, przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2.2  

W ogłoszeniu powinno być: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pod 

nazwą: Odbudowa drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce – Błażek od km 5+332 do km 

10+800, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2019 r. Droga 

zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego, powiatu janowskiego, gminy 

Modliborzyce i usytuowana w miejscowości Wierzchowiska. Jest to droga powiatowa o nr 



2804L, która w wyniku powodzi uległa częściowemu zniszczeniu. W związku z powyższym 

przewidziano wykonanie jej przebudowy (odbudowy) w miejscach gdzie występują ubytki. 

Zakres obejmuje w szczególności:  przygotowanie terenu pod odbudowę - ścięcie poboczy i 

koszenie trawy,  odbudowanie ciągów pieszych miejscach uszkodzeń,  odbudowanie drogi 

powiatowej 2804L w miejscach ubytków,  przebudowa i odbudowa zjazdów,  umocnienie 

skarp rzeki oraz skarp i dna rowów,  odtworzenie oznakowania pionowego,  wykonanie 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  utylizacja materiałów nienadających się do 

wbudowania. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania 

przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa m. in. Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Projekt budowlano-wykonawczy, mapy - przekroje 

konstrukcyjne drogi, przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ.  

 


