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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Krapkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141309900000, ul. ul. 3 Maja  17, 

47303   Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 466 800, e-mail 

umig_przetargi@krapkowice.pl, faks 774 466 888.  

Adres strony internetowej (url): www.krapkowice.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na 

przebudowie drogi gminnej ul. Mickiewicza w Steblowie, gmina Krapkowice, zlokalizowanej 

na działce nr 773. Do zakresu robót należy : 1) rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi z 

tłucznia kamiennego, 2) ułożenie nowej nawierzchni drogi i zjazdów z kostki brukowej 

betonowej o grubości 8 cm., w tym: nawierzchni drogi o pow. 1321,65 m2 i nawierzchni 

zjazdów o pow. 266,55 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja 

projektowa stanowiąca zał. nr 9 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót, stanowiące zał. nr 8 do SIWZ.  

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

wykonaniu etapu I przebudowy drogi gminnej ul. Mickiewicza w Steblowie, gmina 

Krapkowice, zlokalizowanej na działce nr 773. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera dokumentacja projektowa w zakresie odcinka drogi od km 0+000 0+306 stanowiąca 

zał. nr 9 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca zał. nr 

8 do SIWZ w zakresie wykonania I etapu przebudowy. W ramach przedmiotowego zadania 

planowana jest realizacja zakresu dokumentacji projektowej obejmujący wykonanie : 1) 

krawężników betonowych o wym. 15x30x100na ławach betonowych, 2) wykonanie warstwy 

górnej podbudowy o gr 10 cm oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 

8 cm. 3) studzienki ściekowe wraz z wpustami ulicznymi oraz włączeniem do istniejącego 

kolektora kanalizacji deszczowej oraz zabudowa 3 szt. studni rewizyjnych. 4) regulacje 

istniejących urządzeń technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym. 5) plantowanie i 

humusowanie poboczy wzdłuż wykonanych krawężników betonowych. Wyłącza się z 

zakresu prac ujętych w dokumentacji projektowej : 1) wykonanie dolnej warstwy podbudowy 

drogi oraz roboty ziemne potrzebne do wykonania warstwy podbudowy z tłucznia 

kamiennego. 2) wykonanie elementów oznakowania pionowego oraz progów zwalniających  

 

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: 2017-10-27, godzina: 10:00,  

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

w postępowaniu: Data: 2017-10-31, godzina: 10:00,  
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