
 

 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 51622-2016 z dnia 2016-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krapkowice 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów nawierzchni 

mineralno-bitumicznych metodą na gorąco w formie uzupełnienia ubytków masą mineralno - 

bitumiczną o pow. do 50 m2 i do 100 m2 w jednym... 

Termin składania ofert: 2016-03-24  

 

Numer ogłoszenia: 57026 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 51622 - 2016 data 08.03.2016 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: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu 

remontów nawierzchni mineralno-bitumicznych metodą na gorąco w formie uzupełnienia 

ubytków masą mineralno - bitumiczną o pow. do 50 m2 i do 100 m2 w jednym miejscu, w 

tym: - remont nawierzchni - ubytki do 50m2 - 1100m2; - remont nawierzchni - ubytki do 

100m2 - 1500m2. Zakres robót obejmuje wykonanie frezowania miejsca ubytku wraz z 

docięciem krawędzi piłą do asfaltów wraz ze skropieniem emulsją asfaltową miejsca 

frezowania oraz smarowanie emulsją wyciętych krawędzi, a także wywóz materiałów z 

rozbiórki na odległość 1 km. Dokonanie uzupełnienia masą mineralno-bitumiczną układaną 

rozściełaczem do asfaltów- gr 4,0 cm po zawałowaniu. Wałowanie ułożonej nawierzchni przy 

użyciu walców stalowych z wibracją oraz walców ogumionych. Zabezpieczenie styków 

krawędzi remontowanej nawierzchni w formie spoiny wykonanej emulsją asfaltową lub 

asfaltem. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wymianę nawierzchni 

asfaltobetonowych w formie dywaników asfaltobetonowych na całym odcinku drogi o łącznej 

powierzchni 4900 m2. Zakres robót obejmuje wykonanie frezowania zniszczonej nawierzchni 

wraz z docięciem krawędzi z wykonaniem skropienia emulsjami asfaltowymi między 

warstwami nawierzchni, a także wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 1 km. Położenie 

pod warstwę nawierzchni ścieralnej warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno - 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=51622&rok=2016-03-08


bitumicznych o gr do 4,0 cm. Dokonanie ponownego skropienia warstwy wyrównawczej wraz 

z położeniem przy użyciu rozściełacza nawierzchni ścieralnej o gr 4,0 cm. Wałowanie 

wszystkich odpowiednio zagęszczonych warstw przy użyciu walców stalowych z wibracją oraz 

walców statycznych ogumionych. Zalanie styków krawędzi nowej nawierzchni z nawierzchnią 

już istniejącą emulsjami asfaltowymi lub asfaltem. Nie dopuszcza się stosowania mieszanek 

mineralno - bitumicznych do których dodawany jest frez asfaltowy. Skład mieszanki odnośnie 

stosowanego kruszywa i lepiszcza zgodnie z załączona specyfikacja techniczną. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót budowlanych (STWiOR) stanowiące załączniki nr 7.1 - 7.3 i 8 do SIWZ. Wykaz 

ulic wytypowanych do wykonania remontów cząstkowych stanowi załącznik nr 9 do SIWZ... 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na 

wykonaniu remontów nawierzchni mineralno-bitumicznych metodą na gorąco w formie 

uzupełnienia ubytków masą mineralno - bitumiczną o pow. do 15 m 2 , do 50 m2 i do 100 m2 

w jednym miejscu oraz wymianie nawierzchni asfaltobetonowych w formie dywaników. 1. 

Remont nawierzchni - ubytki do 15 m2 - łącznie 500 m2 . Zakres robót obejmuje sfrezowanie 

uszkodzonej nawierzchni w miejscu ubytku z dostosowaniem do kwadratu, prostokąta lub 

wieloboku foremnego , docięcie krawędzi piłą do nawierzchni bitumicznych, skropienie 

emulsją asfaltową wraz ze smarowaniem wyciętych krawędzi, uzupełnienie ubytku masą 

mineralno - bitumiczna na gorąco wraz z wałowaniem oraz zalaniem styku łaty z istniejącą 

nawierzchnią emulsją asfaltową lub asfaltem. 2. Remont nawierzchni - ubytki do 50m2 - 

łącznie 600m2; - remont nawierzchni - ubytki do 100m2 - łącznie 1500m2. Zakres robót 

obejmuje wykonanie frezowania miejsca ubytku wraz z docięciem krawędzi piłą do asfaltów 

wraz ze skropieniem emulsją asfaltową miejsca frezowania oraz smarowanie emulsją 

wyciętych krawędzi, a także wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 1 km. Dokonanie 

uzupełnienia masą mineralno-bitumiczną układaną rozściełaczem do asfaltów- gr 4,0 cm po 

zawałowaniu. Wałowanie ułożonej nawierzchni przy użyciu walców stalowych z wibracją oraz 

walców ogumionych. Zabezpieczenie styków krawędzi remontowanej nawierzchni w formie 

spoiny wykonanej emulsją asfaltową lub asfaltem. 3. Wymiana nawierzchni 

asfaltobetonowych w formie dywaników asfaltobetonowych na całym odcinku drogi o łącznej 

powierzchni 4000 m2. Zakres robót obejmuje wykonanie frezowania zniszczonej nawierzchni 

wraz z docięciem krawędzi z wykonaniem skropienia emulsjami asfaltowymi między 

warstwami nawierzchni, a także wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 1 km. Położenie 

pod warstwę nawierzchni ścieralnej warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno - 

bitumicznych o gr do 4,0 cm. Dokonanie ponownego skropienia warstwy wyrównawczej wraz 

z położeniem przy użyciu rozściełacza nawierzchni ścieralnej o gr 4,0 cm. Wałowanie 

wszystkich odpowiednio zagęszczonych warstw przy użyciu walców stalowych z wibracją oraz 

walców statycznych ogumionych. Zalanie styków krawędzi nowej nawierzchni z nawierzchnią 

już istniejącą emulsjami asfaltowymi lub asfaltem. Nie dopuszcza się stosowania mieszanek 

mineralno - bitumicznych do których dodawany jest frez asfaltowy. Skład mieszanki odnośnie 

stosowanego kruszywa i lepiszcza zgodnie z załączona specyfikacja techniczną. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót budowlanych (STWiOR) stanowiące załączniki nr 7.1 - 7.4 i 8 do SIWZ. Wykaz 

ulic wytypowanych do wykonania remontów cząstkowych stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6. 



 W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Wypełnione 

przedmiary robót - wg. załączników nr 7.1 - 7.3 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do 

grupy kapitałowej - wg. załącznika nr 10 do SIWZ. 

 W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wypełnione przedmiary robót - wg. załączników nr 7.1 - 7.4 do SIWZ Oświadczenie o 

przynależności do grupy kapitałowej - wg. załącznika nr 10 do SIWZ. 

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

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

lub ofert: 24.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 

Krapkowice ul. 3-go Maja 21, pokój 16C na parterze.. 

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

postępowaniu lub ofert: 30.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w 

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

 

 


