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Ogłoszenie nr 500081751-N-2018 z dnia 16-04-2018 r.
Kowalewo Pomorskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541554-N-2018
Data: 09/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kowalewo Pomorskie, Krajowy numer identyfikacyjny 871118595, ul. Plac Wolności 1,
87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 841 024, e-mail
um.kowalewo@wp.pl, faks 566 841 071.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kowalewopomorskie.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: 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
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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.
W ogłoszeniu powinno być: 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. 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. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji
przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej zgodnie z
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obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie własnych
oględzin i pomiarów dokonanych w terenie.
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