Kowalewo Pomorskie, dn. 16.04.2018 r.
GKiM. 271.19.2018
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na :
"Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo
Pomorskie."
ogłoszenie o zamówieniu nr 541554-N-2018
data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 09.04.2018 r.
Gmina Kowalewo Pomorskie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) modyfikuje treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie
Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie." w następujący sposób:
I. Punkt 3.1. i 3.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:
Zadanie obejmuje::
3.1. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m.
Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie– wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Dokumentacja powinna obejmować:
1) Mapę do celów projektowych- zabezpiecza Zamawiający!
2) Przebudowę drogi gminnej na dz. nr 105/11 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gmina
Kowalewo Pomorskie, na odcinku 0,350 km z kostki betonowej gr. „8cm” i szerokości 4,5 m. Po
obu stronach jezdni krawężniki betonowe, uliczne 15x30. Krawężniki ustawione na ławie
betonowej z oporem. Zjazdy w istniejących granicach o szer. 3,5 m.
3) Obciążenie drogi dla ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton,
4) Dokonanie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu.
5) Opracowanie organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy drogi.
Dokumentację należy uzgodnić z Zamawiającym.
3.2. Przebudowę drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo
Pomorskie poprzez:
1) Wykonanie koryta drogi na odcinkach o nowej konstrukcji, na zjazdach,
2) Ułożenie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego ,
3) Ułożeniu górnej warstwy z tłucznia wapiennego ( istnieje możliwość wykorzystania istniejącego
materiału podbudowy po przesianiu),
4) Ułożenie kostki brukowej typu Polbruk na odcinku 0,350 km z kostki betonowej gr. „8cm”
i szerokości 4,5 m ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej.
5) Krawężniki betonowe, uliczne 15x30 po obu stronach jezdni ustawione na ławie betonowej
z oporem.
6) Wykonanie zjazdów w istniejących granicach o szer. 3,5 m.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony
w dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną
oraz na podstawie własnych oględzin i pomiarów dokonanych w terenie.
Uwaga: Projektowane lokalizacje zjazdów mogą ulec zmianie (przesunięciu) w trakcie realizacji
zadania.

Ponadto zmianie ulega FORMULARZ OFERTOWY stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
poprzez wyszczególnienie wartości netto i brutto dokumentacji i robót budowlanych.
Z uwagi na powyższe zmiany, załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY i 7 Projekt
umowy zawierający wprowadzone modyfikacje, został zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
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