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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: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej
w miejscowości Stare Koźle etap I. Zgodnie z dokumentacją projektową zadanie obejmuje
odcinek C-D drogi oraz dodatkowy odcinek kanalizacji deszczowej od studni D1.2 do wylotu
W1 (18 mb). Wycinka drzew po stronie Zamawiającego. 1. Zakres rzeczowy zadania
obejmuje m.in.: a) roboty przygotowawcze b) roboty rozbiórkowe c) roboty ziemne –
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni, podbudowa, krawężniki, nawierzchnia d)
wykonanie zjazdów do posesji e) odwodnienie drogi – wykonanie nowego odcinka kolektora
kanalizacji deszczowej f) przewiert pod drogą – wykonanie przykanalika g) regulacja studni
h) oznakowanie pionowe i poziome i) zabezpieczenie sieci istniejącej rurami osłonowymi
Główne parametry geometryczne: - łączna długość drogi 1147,70 m - szerokość jezdni 6,0 m
- rodzaj nawierzchni jezdni kostka brukowa - rodzaj nawierzchni zjazdów kostka betonowa
2.Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego, warunki płatności, oraz
warunki odbioru robót zawarte są we wzorze umowy. 3.Gwarancja co najmniej 36 miesięcy,
licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 4.Wykonanie zadania obejmuje
dodatkowo m.in.: - kompleksową obsługę geodezyjną, - wykonanie dokumentacji
powykonawczej, - organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, - oznakowanie
budowy, - odbiory z udziałem inwestora, - po zakończeniu robót doprowadzenie do
należytego stanu i porządku teren budowy, - opracowanie planu BIOZ jeżeli będzie
wymagany, Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany oraz STWIORB
stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy
ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam
gdzie w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB występuje konkretny
producent materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów
innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania oraz zapewniają parametry
nie gorsze niż określone w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB. W
przypadku ujęcia przez wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów
niż podane w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB wykonawca
obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez
zamawiającego poprzez złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się
wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje
sformułowanie lub równoważny
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul.
Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I. Zgodnie z dokumentacją projektową zadanie
obejmuje odcinek C-D drogi oraz dodatkowy odcinek kanalizacji deszczowej od studni D1.2
do wylotu W1 (18 mb). Wycinka drzew po stronie Zamawiającego. 1. Zakres rzeczowy
zadania obejmuje m.in.: a) roboty przygotowawcze b) roboty rozbiórkowe c) roboty ziemne –
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni, podbudowa, krawężniki, nawierzchnia d)
wykonanie zjazdów do posesji e) odwodnienie drogi – wykonanie nowego odcinka kolektora
kanalizacji deszczowej f) przewiert pod drogą – wykonanie przykanalika g) regulacja studni
h) oznakowanie pionowe i poziome i) zabezpieczenie sieci istniejącej rurami osłonowymi
Główne parametry geometryczne: - łączna długość drogi 147,70 m - szerokość jezdni 6,0 m rodzaj nawierzchni jezdni kostka brukowa - rodzaj nawierzchni zjazdów kostka betonowa
2.Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego, warunki płatności, oraz
warunki odbioru robót zawarte są we wzorze umowy. 3.Gwarancja co najmniej 36 miesięcy,
licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 4.Wykonanie zadania obejmuje
dodatkowo m.in.: - kompleksową obsługę geodezyjną, - wykonanie dokumentacji
powykonawczej, - organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, - oznakowanie
budowy, - odbiory z udziałem inwestora, - po zakończeniu robót doprowadzenie do
należytego stanu i porządku teren budowy, - opracowanie planu BIOZ jeżeli będzie
wymagany, Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany oraz STWIORB
stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy
ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam
gdzie w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB występuje konkretny
producent materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów
innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania oraz zapewniają parametry
nie gorsze niż określone w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB. W
przypadku ujęcia przez wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów
niż podane w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB wykonawca
obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez
zamawiającego poprzez złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się
wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje
sformułowanie lub równoważny

