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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Karsinie, Krajowy numer identyfikacyjny 53966700000, ul. ul. Długa  222, 83440  
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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: 1. Przebudowa drogi gminnej Wiele–Robaczkowo na długości 2,126 km A.

Roboty ziemne i drogowe Lp. Opis Jedn. miary Ilość Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i

inwentaryzacja powykonawcza km 2,126 2 Zdjęcie warstwy tłucznia drogowego na odcinku 850

mb, o gr. 8cm wraz odwozem do składowania (odległość do 500m) m3 272 3 Mechaniczne

karczowanie krzewów i usunięcie korzeni z uporządkowaniem terenu i wywozem na odl. do 5

km m2 100 4 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 9 5 Regulacja pionowa

studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 14 Roboty ziemne 6 Roboty ziemne

wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku

samochód. samowyładowczymi na odległość do 3 km m3 1732 Jezdnia 7 Mechaniczne
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profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr.kat.IIV m2 11750 8 Podbudowa zasadnicza,

mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 15 cm m2

10650 Pobocza 9 Pobocza z gruntu rodzimego- profilowanie i zagęszczenie m2 3189 B.

Wycinka zakrzewień: W ramach robót dokonać usunięcia korzeni i zakrzewień. Koszt

wywozu i utylizacji po stronie Wykonawcy. Wycinki drzew dokona Zamawiający.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przebudowa drogi gminnej Wiele–Robaczkowo na długości

1,740 km A. Roboty ziemne i drogowe Lp. Opis Jedn. miary Ilość Roboty przygotowawcze i

rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym i inwentaryzacja powykonawcza km 1,740 2 Mechaniczne karczowanie krzewów

i usunięcie korzeni z uporządkowaniem terenu i wywozem na odl. do 5 km m2 100 3

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 9 4 Regulacja pionowa studzienek

dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 14 Roboty ziemne 5 Roboty ziemne

wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku

samochód. samowyładowczymi na odległość do 3 km m3 1532 Jezdnia 6 Mechaniczne

profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr.kat.I-IV m2 10440 7 Podbudowa zasadnicza,

mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 10 cm,

długości 500mb m2 2500 8 Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 15 cm długości 1240mb m2 6200 Pobocza 9

Pobocza z gruntu rodzimego- profilowanie i zagęszczenie m2 1740 B. Wycinka zakrzewień:

W ramach robót dokonać usunięcia korzeni i zakrzewień. Koszt wywozu i utylizacji po stronie

Wykonawcy. Wycinki drzew dokona Zamawiający. 2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem

Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45 23 31 20-6.

3. Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w

przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się

do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań

technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej

kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w przedmiarach robót i dodatkowych

opisach. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i

urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących

najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w

przedmiarach. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla

Wykonawców wiążące, 5. Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia

urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy
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europejskiej PN-EN (normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń

dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje

zgodności, świadectwa jakości). 6. Tam, gdzie na rysunkach, dokumentacji lub opisie

przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP,

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod

pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w

zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w

dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu

naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a

mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych

Zamawiającego. 7. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w

dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie

takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od

urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu. Zastosowanie

urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i

urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. 8. Wykonawca zapewni, aby

tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed

zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli.
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