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Ogłoszenie nr 540220930-N-2019 z dnia 16-10-2019 r.

Stawiguda:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 601180-N-2019 

Data: 26/09/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stawiguda, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Olsztyńska  10, 11-

034  Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail:

stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910. 

Adres strony internetowej (url): bip.stawiguda.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: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa drogi

gminnej w Gryźlinach. Przebudowę drogi gminnej w Gryźlinach ze względu na przyjęte

parametry wykonania podzielono na 2 odcinki: ODCINEK I – droga gminna przebiegająca po

działkach 516, 490/1, 439/9, 518 obr. Gryźliny o następujących parametrach: • klasa ulicy: L •

kategoria ulicy: gminna • przekrój poprzeczny: 1x2 • kategoria ruchu: KR3 • szerokość pasa

ruchu – 2,50 – 2,75m (przekrój uliczny) oraz 2,75m (przekrój szlakowy) • nawierzchnia jezdni

drogi oraz skrzyżowań: bitumiczna • szerokość chodników – 2,0m (nawierzchnia z betonowej
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kostki brukowej) • szerokość opaski – 0,5 – 1,5m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej) •

szerokość poboczy – 1,0m ODCINEK II – droga gminna o głównych działkach 518 (od

skrzyżowania w km 0+309) • klasa ulicy: L • kategoria ulicy: gminna • przekrój poprzeczny: 1x2

• kategoria ruchu: KR2 • szerokość pasa ruchu – 2,50m (przekrój uliczny) • nawierzchnia jezdni

drogi oraz skrzyżowań: bitumiczna • szerokość chodników – 2,0m (nawierzchnia z betonowej

kostki brukowej) Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zobowiązany jest do zapewnienia

nadzoru archeologicznego. Oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wolnostojących tablic pamiątkowych o

wymiarach 120cm x 80cm w ilości 2 szt. Zakres,sposób wykonania i szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na

wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: 1) Dokumentacja projektowa przebudowy

dróg - [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2)

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument

jest integralną częścią siwz, a także 3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia

wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ]. UWAGA Odcinek III - droga gminna o głównych

działkach 652/16 (do skrzyżowania w km 0+309) – ul. Lotnicza, został już wykonany i nie jest

objęty przedmiotem niniejszego zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa

drogi gminnej w Gryźlinach. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi na odcinku obejmującym

działki 439/3, 516, 490/1, 439/9, oraz działkę 518 do skrzyżowania z działką 516 wraz ze

skrzyżowaniem. ODCINEK I – droga gminna przebiegająca po działkach 516, 490/1, 439/9, 518

obr. Gryźliny o następujących parametrach: • klasa ulicy: L • kategoria ulicy: gminna • przekrój

poprzeczny: 1x2 • kategoria ruchu: KR3 • szerokość pasa ruchu – 2,50 – 2,75m (przekrój

uliczny) oraz 2,75m (przekrój szlakowy) • nawierzchnia jezdni drogi oraz skrzyżowań:

bitumiczna • szerokość chodników – 2,0m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej) •

szerokość opaski – 0,5 – 1,5m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej) • szerokość poboczy

– 1,0m Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru

archeologicznego. Oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Przedmiot

zamówienia obejmuje również wykonanie wolnostojących tablic pamiątkowych o wymiarach

120cm x 80cm w ilości 2 szt. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót

budowlanych, na którą składa się: 1) Dokumentacja projektowa przebudowy dróg - [załącznik nr

10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2) specyfikacje techniczne
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wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią

siwz, a także 3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr

12 do SIWZ]. UWAGA Odcinek III - droga gminna o głównych działkach 652/16 (do

skrzyżowania w km 0+309) – ul. Lotnicza, został już wykonany i nie jest objęty przedmiotem

niniejszego zamówienia. Odcinek drogi przebiegający na działce nr 518 za skrzyżowaniem z

działką nr 516 nie jest objęty przedmiotem zamówienia. 

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: 2019-10-22, godzina: 09:45, 

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

postępowaniu: Data: 2019-10-25, godzina: 09:45, 


