
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 141618-2015 z dnia 2015-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krapkowice 

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka drogi z asfaltobetonu o długości 160 mb (całkowita 

długość drogi wynosi 330 mb ) wraz z rowem oraz przepustami na zjazdach od strony drogi 

wojewódzkiej nr 409 - ul. Prudnicka. Zakres... 

Termin składania ofert: 2015-06-29  

 

Numer ogłoszenia: 146480 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 141618 - 2015 data 12.06.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 077 4466800, fax. 077 

4466888. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka drogi z asfaltobetonu o długości 160 mb 

(całkowita długość drogi wynosi 330 mb ) wraz z rowem oraz przepustami na zjazdach od 

strony drogi wojewódzkiej nr 409 - ul. Prudnicka. Zakres prac I etapu robót obejmuje : - 

budowę drogi o nawierzchni z asfaltobetonu na odcinku 160 mb, warstwy konstrukcyjne i 

nawierzchniowe zgodnie z przekrojem poprzecznym ( zaznaczono na planie sytuacyjnym 

stanowiącym element dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 10 do SIWZ ) - budowę 

rowów otwartych na odcinku 150 mb zgodnie z planem sytuacyjnym - odwodnienie liniowe. - 

budowę zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 409 oraz do terenu działki Firmy MULTISERWIS 

wraz z przepustami rurowymi - wykonanie krawężników zgodnie z projektem 

zagospodarowania Uwaga : nie przewiduje się budowy chodnika na przedmiotowym odcinku 

drogi. Powyższy zakres robót będzie realizowany na podstawie dokumentacji projektowej - 

zał. nr 10 do SIWZ, opracowanej przez Biuro Projektowe DROGTOM z Opola oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiOR ) i stanowi część zakresu 

ujętego w dokumentacji projektowej i STWiOR... 

 W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka drogi z asfaltobetonu o długości 

160 mb (całkowita długość drogi wynosi 330 mb ) wraz z rowem oraz przepustami na 

zjazdach od strony drogi wojewódzkiej nr 409 - ul. Prudnicka. Zakres prac I etapu robót 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141618&rok=2015-06-12


obejmuje : - budowę drogi o nawierzchni z asfaltobetonu na odcinku 160 mb, warstwy 

konstrukcyjne i nawierzchniowe zgodnie z przekrojem poprzecznym ( zaznaczono na planie 

sytuacyjnym stanowiącym element dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 10 do SIWZ 

) - budowę rowów otwartych na odcinku 150 mb zgodnie z planem sytuacyjnym - 

odwodnienie liniowe. - budowę zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 409 oraz do terenu działki 

Firmy MULTISERWIS wraz z przepustami rurowymi - wykonanie krawężników zgodnie z 

projektem zagospodarowania - skropienie powierzchniowe między warstwowe pomiędzy 

warstwą podbudowy z betonu asfaltowego a warstwą wiążącą z asfaltobetonu oraz 

pomiędzy warstwą wiążącą a warstwą ścieralną z betonu asfaltowego czyli dwukrotnie na 

całej powierzchni ujętej w przedmiarach robót. Uwaga : nie przewiduje się budowy chodnika 

na przedmiotowym odcinku drogi. Powyższy zakres robót będzie realizowany na podstawie 

dokumentacji projektowej - zał.nr 10 do SIWZ, opracowanej przez Biuro Projektowe 

DROGTOM z Opola oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( 

STWiOR ) i stanowi część zakresu ujętego w dokumentacji projektowej i STWiOR. Podane w 

dokumentacji projektowej bądź w STWiOR nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 

i art. 7 ustawy Pzp, a jedynie mają doprecyzować oczekiwania jakościowe i technologiczne 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia 

przynajmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego lub zastosowanie 

materiałów o parametrach technicznych nie niższych niż wskazanych w STWiOR i 

dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarach robót.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 29.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 

3Maja 21, 47-303 Krapkowice, na parterze, pokój 16.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 02.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w 

Krapkowicach, ul. 3Maja 21, 47-303 Krapkowice, na parterze, pokój 16.. 

 

 


