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Ogłoszenie nr 500092444-N-2018 z dnia 26-04-2018 r.

Kowalewo Pomorskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 549091-N-2018
Data: 23/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kowalewo Pomorskie, Krajowy numer identyfikacyjny 871118595, ul. Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawskopomorskie, 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: A. przebudowę części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo
Pomorskie o długości 1393,54 mb, zlokalizowanych na następujących działkach: 84, 73/2, 73/1, 79 - obręb ewidencyjny Napole, B.
przebudowę części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 2120,45 mb,
zlokalizowanej na następujących działkach: - dz. nr 24 - obr. Napole, - dz. nr 201/1, 201/2, 214/1, 214/2 - obr. Pluskowęsy. A. Przebudowa
części dróg gminnych nr 110125C i 110129C w m. Napole, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1393,54 mb obejmuje m. in.: 1)
obustronne humusowanie / ścinka poboczy 2) humusowanie na odcinku od km 0+100 do km 0+400 (zmiana przebiegu) 3) rozbiórka istn.
nawierzchni drogi na ww. odcinku 4) wykonanie nasypu na ww. odcinku 5) zasypanie koryta powstałego z rozbiórki istn. nawierzchni 6)
wycinka krzaków i drzew z usunięciem wszystkich karpin 7) profilowanie istniejącej nawierzchni pod projektowaną konstrukcję drogi 8)
wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne na odcinkach drogi o nowej konstrukcji oraz na zjazdach 9) wykonanie w-wy
mrozoochronnej/odsączającej na zjazdach i drodze (w miejscach nowej konstrukcji) 10) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 11)
wykonanie rowów chłonno – odparowujących 12) wykonanie przepustów pod drogą i zjazdem 13) przedłużenie istniejącego przepustu 14)
wykonanie górnej warstwy nawierzchni 15) wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami i emulsją 16)
wykonanie nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowań 17) wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 18) wykonanie poboczy z gruntu
niewysadzinowego 19) wzmocnienie krawędzi poboczy gruntem rodzimym (skarpa 1:1,5) 20) wprowadzenie oznakowania pionowego na
podstawie projektu stałej organizacji ruchu. B. Przebudowa części drogi gminnej nr 110129C na odcinku Napole - Pluskowęsy, gmina
Kowalewo Pomorskie o długości 2120,45 mb obejmuje m. in.: 1) obustronne humusowanie / ścinka poboczy 2) wycinka krzaków i drzew z
usunięciem wszystkich karpin 3) rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej na odc. od 0+157 do 0+239,24 4)
profilowanie istniejącej nawierzchni pod projektowaną konstrukcję drogi 5) wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne na odcinkach drogi o
nowej konstrukcji oraz na zjazdach 6) wykonanie w-wy mrozoochronnej/odsączającej na zjazdach i drodze (w miejscach nowej konstrukcji) 7)
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 8) wykonanie rowów chłonno – odparowujących 9) wykonanie robót naprawczych na przepuście
w km 1+318,13 10) wykonanie górnej warstwy nawierzchni 11) wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami i
emulsją 12) wykonanie nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania z DW 13) wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 14)
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