
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 205933-2013 z dnia 2013-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krasnobród 

Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Krasnobród na okres zimy 

2013/2014, 2014/2015 zgodnie z poniższym zestawieniem - Stara Huta - Lasowce (110873) 4350 m (droga 

gruntowa przez Las) - Potok Senderki -... 

Termin składania ofert: 2013-10-15  

Numer ogłoszenia: 208491 - 2013; data zamieszczenia : 09.10.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  205933 - 2013 data 07.10.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 7691, fax. 0-84 660 

7692. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

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

W ogłoszeniu jest:  Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy 

Krasnobród na okres zimy 2013/2014, 2014/2015 zgodnie z poniższym zestawieniem - Stara Huta - 

Lasowce (110873) 4350 m (droga gruntowa przez Las) - Potok Senderki - Stara Huta (110880, 110872, 

110856) 4800 m (utwardzona ) - Kaczórki- Trzepieciny, Kaczórki Przymiarki (110829) 1600 m (drogi 

gruntowe, na Kaczórkach Przymiarkach zawężenie drogi gruntowej do 2,65 m) -Kaczórki - Belfont 700 

m, droga naprzeciw tego skrzyżowania 100 m (utwardzona), naprzeciw szkoły podstawowej oraz obok 

mostu na rzece Wieprz- 30 m (drogi utwardzone tzw. klińcem) - Nowa droga gruntowa 500 mb, boczna 

od Kaczórki - Bondyrz -Boczna na Malewszczyźnie w kierunku posesji P. Cieplaków- 100 m 

(nieutwardzona) - Malewszczyzna w kierunku tzw. Koziwody 1500 m (nieutwardzona, wąska przez las 

miejscami zwężenia do 3 m) - Hutki - Zadwór, teren domków rekreacyjnych oraz na oczyszczalnię - 1200 

m (droga z płyt typu yomb oraz trylinki) - Podzamek - Grabnik (1100948) - 4000 m (gruntowa przez las) - 

Osiedle Podzamek - wszystkie drogi - 2000 m (utwardzone trylinką na ok. 1000 m, pozostałe gruntowe) - 

Wólka Husińska- Husiny wraz z drogami bocznymi na Wólce Husińskiej - 3400 m - Krasnobród- ul Św. 

Roch - 600 m -Krasnobród (od drogi powiatowej) - Nowa Wieś - 1100 m (trylinka) - Łącznie będzie to 

26080mb dróg gminnych. Łączna długość dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania 

wynosi 25380 m w większości nie utwardzonych Wykonawca sam zabezpiecza materiały uszarstniające 
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i obniżające temperaturę zamarzania: - piasek - chlorek sodu - mieszanka piasku i chlorku sodu (10 %) 

W przybliżeniu będzie to około 1050 godzin pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz 

około 300 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i chlorku sodu (10 %) w trakcie trzech 

sezonów zimowych...  

W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania dróg gminnych 

Gminy Krasnobród na okres zimy 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 zgodnie z poniższym zestawieniem 

- Stara Huta - Lasowce (110873) 4350 m (droga gruntowa przez Las) - Potok Senderki - Stara Huta 

(110880, 110872, 110856) 4800 m (utwardzona ) - Kaczórki- Trzepieciny, Kaczórki Przymiarki (110829) 

1600 m (drogi gruntowe, na Kaczórkach Przymiarkach zawężenie drogi gruntowej do 2,65 m) -Kaczórki - 

Belfont 700 m, droga naprzeciw tego skrzyżowania 100 m (utwardzona), naprzeciw szkoły podstawowej 

oraz obok mostu na rzece Wieprz- 30 m (drogi utwardzone tzw. klińcem) - Nowa droga gruntowa 500 

mb, boczna od Kaczórki - Bondyrz -Boczna na Malewszczyźnie w kierunku posesji P. Cieplaków- 100 m 

(nieutwardzona) - Malewszczyzna w kierunku tzw. Koziwody 1500 m (nieutwardzona, wąska przez las 

miejscami zwężenia do 3 m) - Hutki - Zadwór, teren domków rekreacyjnych oraz na oczyszczalnię - 1200 

m (droga z płyt typu yomb oraz trylinki) - Podzamek - Grabnik (1100948) - 4000 m (gruntowa przez las) - 

Osiedle Podzamek - wszystkie drogi - 2000 m (utwardzone trylinką na ok. 1000 m, pozostałe gruntowe) - 

Wólka Husińska- Husiny wraz z drogami bocznymi na Wólce Husińskiej - 3400 m - Krasnobród- ul Św. 

Roch - 600 m -Krasnobród (od drogi powiatowej) - Nowa Wieś - 1100 m (trylinka) - Łącznie będzie to 

26080mb dróg gminnych. Łączna długość dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania 

wynosi 25380 m w większości nie utwardzonych Wykonawca sam zabezpiecza materiały uszarstniające 

i obniżające temperaturę zamarzania: - piasek - chlorek sodu - mieszanka piasku i chlorku sodu (10 %) 

W przybliżeniu będzie to około 1050 godzin pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz 

około 300 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i chlorku sodu (10 %) w trakcie trzech 

sezonów zimowych...  
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