
 

 
 

 

Ogłoszenie nr 540074173-N-2019 z dnia 15-04-2019 r. 

 

 

Michałowice: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 527661-N-2019  

Data: 21/03/2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców 

Warszawy  1, 05-816  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail 

m.oplocka@michalowice.pl, faks 22 350 91 01.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest:  

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2019-04-17, godzina: 10:00.  

 

W ogłoszeniu powinno być:  

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2019-04-24, godzina: 10:00.  

 

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: II.  

Punkt: 4)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:  

Krótki opis przedmiotu zamówienia:  

w zakresie dla Część I:  

„Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu, wraz z jej 

zatwierdzeniem i wdrożeniem, w rejonie skrzyżowaniu ul. Topolowej i ul. Regulskiej polegającej na 

zmianie istniejącego przejazdu dla rowerów na przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerów." 

Dotyczy również Załącznika I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH część I pkt 

1.  

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: II.  

Punkt: 4)  



 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:  

w zakresie dla Część II:  

„Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie i uzgodnienie projektu przejścia dla pieszych i 

przejazdu dla rowerów przez Al. Powstańców Warszawy (pomiędzy zakończeniem projektowanej 

ścieżki rowerowej po wschodniej stronie tej drogi a istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym po 

zachodniej stronie drogi, przy mostku) oraz jego wykonanie wraz z ewentualną adaptacją lub 

likwidacją istniejących barierek przy jezdni po stronie zachodniej drogi.  

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie urządzeń i oznakowania 

zakazujących i uniemożliwiających (np. słupki parkingowe składane) wjazd w ścieżkę rowerową 

nieuprawnionych pojazdów samochodowych z dróg, krzyżujących się z projektowaną ścieżką na 

całym jej odcinku.”  

Dotyczy również Załącznika I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH część II 

pkt 1.  

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: II.  

Punkt: 4)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:  

Krótki opis przedmiotu zamówienia:  

w zakresie dla Część III:  

„Obowiązkiem Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych i 

przejazdu dla rowerów przez Al. Powstańców Warszawy (przy mostku na rz. Raszynce) wraz z 

sygnalizacją ostrzegawczą dla pojazdów, w postaci żółtych świateł wzbudzanych zbliżaniem się 

pieszych bądź rowerzystów.”  

Dotyczy również Załącznika I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH część III 

pkt 1.  

 

 

 

Wójt Gminy Michałowice 

 

(-) Małgorzata Pachecka 

 

Otrzymują: 

1) strona internetowa www.bip.michalowice.pl 

2) aa. ZP.271.2.20.2019 

http://www.bip.michalowice.pl/

