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Ogłoszenie nr 540011806-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.
Kwidzyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503062-N-2019
Data: 14/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kwidzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 17074776700000, ul. ul. Grudziądzka 30, 82500
Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 261-41-51, e-mail
przetargi@gminakwidzyn.pl, faks 552 792 306.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminakwidzyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.gminakwidzyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Zamówienie składa się z dwóch części: 1. Część I – Oświetlenie drogowe
Rakowiec ul. Leśna - element I Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV celem
podwieszenia linii wraz z oprawami oświetlania drogowego na istniejących słupach
energetycznych, będących własnością Energa-Operator SA, wzdłuż obwodów wyprowadzonych
ze stacji T-7538 "Rakowiec POM" w m. Rakowiec, wzdłuż drogi powiatowej (ul. Leśna) (BEZ
DROGI GMINNEJ ul. Spokojna) w miejscowości Rakowiec. W zakresie szczegółowym prace
będą obejmowały: • Podwieszenie linii oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 na istniejących
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słupach energetycznych Energa-Operator SA, dł. 485 (323) m, • Ułożenie linii kablowej typu
YAKXS 4x25 mm2, dł. 99 (133) m, • Montaż szafki oświetleniowej, 1 kpl. zasilonej kablem
YKY 4x10 mm2, dł. 15 (22) m, • Montażu dwóch słupów stalowych wysokości 9 m, • Montaż
opraw oświetlenia drogowego (11 szt.) typu LED o mocy 41 W z reduktorami mocy, na
wysięgnikach, do istniejących słupów energetycznych Energa-Operator SA (UWAGA w I etapie
ELEMENTU nr I realizowane będą oprawy na obwodach nr 1 i 2). Roboty budowlane będzie
należało wykonać w oparciu o opracowaną w sierpniu 2018 r. przez ENERGOPLANER Łukasz
Piłat dokumentację projektową pt. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rakowiec –
Element I (ul. Leśna i Spokojna). 2. Część II – Oświetlenie drogowe Rakowiec ul. Leśna element II Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV celem podwieszenia linii
wraz z oprawami oświetlania drogowego na istniejących słupach energetycznych, będących
własnością Energa-Operator SA, wzdłuż obwodów wyprowadzonych ze stacji T-71731
"Rakowiec Wybudowanie" w m. Rakowiec, wzdłuż drogi powiatowej (ul. Leśna) (BEZ DRÓG
GMINNYCH ul. Łowiecka, Strzelecka, Myśliwska, Gajowa, Miła i Cicha) w miejscowości
Rakowiec. W zakresie szczegółowym prace będą obejmowały: • Podwieszenie linii
oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 na istniejących słupach energetycznych Energa-Operator
SA, dł. 519 (545) m, • Ułożenie linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm2, dł. 161 (218) m, •
Montaż szafki oświetleniowej, 1kpl. zasilonej kablem YKXS 4x10 mm2, dł. 10 m, • Montażu
jednego słupa stalowego wysokości 9 m, • Montaż opraw oświetlenia drogowego (8 szt.) typu
LED o mocy 41 W z reduktorami mocy, na wysięgnikach, do istniejących słupów
energetycznych Energa-Operator SA (UWAGA w I etapie ELEMENTU nr II realizowane będą
oprawy na obwodzie nr 5). Roboty budowlane będzie należało wykonać w oparciu o opracowaną
w sierpniu 2018 r. przez ENERGOPLANER Łukasz Piłat dokumentację projektową pt. Budowa
oświetlenia drogowego w miejscowości Rakowiec – Element I (ul. Leśna, Łowiecka, Strzelecka,
Myśliwska, Gajowa, Miła i Cicha).
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie składa się z dwóch części: 1. Część I – Oświetlenie
drogowe Rakowiec ul. Leśna - element I Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV
celem podwieszenia linii wraz z oprawami oświetlania drogowego na istniejących słupach
energetycznych, będących własnością Energa-Operator SA, wzdłuż obwodów wyprowadzonych
ze stacji T-7538 "Rakowiec POM" w m. Rakowiec, wzdłuż drogi powiatowej (ul. Leśna) (BEZ
DROGI GMINNEJ ul. Spokojna) w miejscowości Rakowiec. W zakresie szczegółowym prace
będą obejmowały: • Podwieszenie linii oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 na istniejących
słupach energetycznych Energa-Operator SA, dł. 485 (323) m, • Ułożenie linii kablowej typu
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YAKXS 4x25 mm2, dł. 99 (133) m, • Montaż szafki oświetleniowej, 1 kpl. zasilonej kablem
YKY 4x10 mm2, dł. 15 (22) m, • Montażu dwóch słupów stalowych wysokości 9 m, • Montaż
opraw oświetlenia drogowego (11 szt.) typu LED o mocy 41 W z reduktorami mocy, na
wysięgnikach, do istniejących słupów energetycznych Energa-Operator SA (UWAGA w I etapie
ELEMENTU nr I realizowane będą oprawy na obwodach nr 1 i 2). Roboty budowlane będzie
należało wykonać w oparciu o opracowaną w sierpniu 2018 r. przez ENERGOPLANER Łukasz
Piłat dokumentację projektową pt. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rakowiec –
Element I (ul. Leśna i Spokojna). 2. Część II – Oświetlenie drogowe Rakowiec ul. Leśna element II Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn 0,4kV celem podwieszenia linii
wraz z oprawami oświetlania drogowego na istniejących słupach energetycznych, będących
własnością Energa-Operator SA, wzdłuż obwodów wyprowadzonych ze stacji T-71731
"Rakowiec Wybudowanie" w m. Rakowiec, wzdłuż drogi powiatowej (ul. Leśna) (BEZ DRÓG
GMINNYCH ul. Łowiecka, Strzelecka, Myśliwska, Gajowa, Miła i Cicha) w miejscowości
Rakowiec. W zakresie szczegółowym prace będą obejmowały: • Podwieszenie linii
oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 na istniejących słupach energetycznych Energa-Operator
SA, dł. 260 (275) m, • Ułożenie linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm2, dł. 77 (115) m, • Montaż
szafki oświetleniowej, 1kpl. zasilonej kablem YKXS 4x10 mm2, dł. 10 m, • Montażu jednego
słupa stalowego wysokości 9 m, • Montaż opraw oświetlenia drogowego (8 szt.) typu LED o
mocy 41 W z reduktorami mocy, na wysięgnikach, do istniejących słupów energetycznych
Energa-Operator SA (UWAGA w I etapie ELEMENTU nr II realizowane będą oprawy na
obwodzie nr 5). Roboty budowlane będzie należało wykonać w oparciu o opracowaną w sierpniu
2018 r. przez ENERGOPLANER Łukasz Piłat dokumentację projektową pt. Budowa oświetlenia
drogowego w miejscowości Rakowiec – Element I (ul. Leśna, Łowiecka, Strzelecka, Myśliwska,
Gajowa, Miła i Cicha).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-01-29, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019-01-30, godzina: 11:00
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