
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 101326-2014 z dnia 2014-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krapkowice 

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul. Kozielskiej w Krapkowicach na 

odcinku od drogi wojewódzkiej nr 409 do drogi krajowej nr 45 o długości 790 mb. Zakres 

prac obejmuje : 1. Roboty pomiarowe drogi na odcinku 790 mb... 

Termin składania ofert: 2014-04-10  

 

Numer ogłoszenia: 118042 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101326 - 2014 data 25.03.2014 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 remont drogi gminnej ul. Kozielskiej w Krapkowicach 

na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 409 do drogi krajowej nr 45 o długości 790 mb. 

Zakres prac obejmuje : 1. Roboty pomiarowe drogi na odcinku 790 mb 2. Roboty 

rozbiórkowe : 2.1. Frezowanie nawierzchni z asfaltobetonu - 5121 m2 2.2. Rozebranie 

krawężników betonowych - 855 m2 2.3. Rozebranie krawężników kamiennych - 480 

m2 2.4. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 855 m2 3. 

Nawierzchnia drogi: 3.1. Podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej - 1652 m2 

3.2. Warstwa przeciwspękaniowa z siatki typu Hatalit - 5121 m2 3.3. Nawierzchnia z 

mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwa wiążąca i ścieralna - 5121 m2 3.4. 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 76,725 m3 3.5. Krawężniki betonowe - 

1705 mb 4. Remont chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowe wraz z 

podbudowa - 720 m2 5. Remont chodników - uzupełnianie zabruku po wykonanej 

wymianie krawężnika - 855 m2 6. Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej - 30 

szt. 7. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - 280+95 m2 8. Oznakowanie 

pionowe - 12 szt. 9. Punktowe elementy odblaskowe - 560 szt. 10. Wykonanie 

pochylni dla osób niepełnosprawnych z godnie z rysunkiem przekroju A-A i planu 

zagospodarowania terenu 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 

dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót... 

 W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul. Kozielskiej w 

Krapkowicach na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 409 do drogi krajowej nr 45 o 

długości 790 mb. Zakres prac obejmuje : 1.Roboty pomiarowe drogi na odcinku 790 

mb 2.Roboty rozbiórkowe : 2.1.Frezowanie nawierzchni z asfaltobetonu - 6450 m2 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=101326&rok=2014-03-25


2.2.Rozebranie krawężników betonowych - 855 m2 2.3.Rozebranie krawężników 

kamiennych - 480 m2 2.4.Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 855 

m2 3.Nawierzchnia drogi: 3.1.Podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej - 1652 

m2 3.2.Warstwa przeciwspękaniowa z siatki typu Hatalit - 5121 m2 3.3.Nawierzchnia 

z mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwa wiążąca i ścieralna - 6450 m2 

3.4.Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 76,725 m3 3.5.Krawężniki betonowe - 

1705 mb 4. Remont chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowe wraz z 

podbudowa - 720 m2 5.Remont chodników - uzupełnianie zabruku po wykonanej 

wymianie krawężnika - 855 m2 6.Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej - 30 

szt. 7.Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - 280+95 m2 8.Oznakowanie pionowe 

- 12 szt. 9.Punktowe elementy odblaskowe - 560 szt. 10.Wykonanie pochylni dla osób 

niepełnosprawnych z godnie z rysunkiem przekroju A-A i planu zagospodarowania 

terenu 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja 

projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 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: 10.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w 

Krapkowicach, ul. 3 maja 21, 47-303 Krapkowice. Parter, pokój 16C.. 

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

w postępowaniu lub ofert: 15.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach, ul. 3 maja 21, 47-303 Krapkowice. Parter, pokój 16C.. 

 
 


