Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 61791-2015 z dnia 2015-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowalewo Pomorskie
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi osiedlowej, położonej na dz. geod. nr 169/1, 395, 396, 404,
224/4, 224/3 w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie wraz z przebudową
dwóch wjazdów na drogę powiatową....
Termin składania ofert: 2015-05-15

Numer ogłoszenia: 67069 - 2015; data zamieszczenia: 11.05.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 61791 - 2015 data 30.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel.
056 6841024, fax. 056 6841071.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest przebudowa drogi osiedlowej, położonej na dz. geod. nr 169/1, 395, 396, 404, 224/4, 224/3
w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie wraz z przebudową dwóch
wjazdów na drogę powiatową. 2. Przebudowa drogi na odcinku 0,358km m.in. obejmuje: 1) mechaniczne
rozebranie istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową, wyrównanie i zagęszczenie gruntu, 2) ułożenie
warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm, 3) po obu stronach jezdni krawężniki betonowe, uliczne 15x30.
Krawężniki ustawione na ławie betonowej z oporem 15/20 x 20/35 cm i 30/20 cm, 4) ułożenie dolnej warstwy
podbudowy gruzu betonowego frakcji 31,5 - 63,0mm gr. 15cm-30cm, 5) ułożeniu górnej warstwy z tłucznia
wapiennego frakcji 0 - 31,5mm gr. 7cm, 6) ułożenie kostki brukowej typu Polbruk gr. 8cm, ułożonej na
podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3-5cm (w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm). Wykonawca
zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin i pomiarów
dokonanych w terenie. Przedmiar robót - załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla
Wykonawcy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego. Przebudowa drogi realizowana będzie w dwóch
etapach w latach 2015/2016. Wielkość robót budowlanych realizowanych w 2015 r. zostanie ustalona na
podstawie zaproponowanego kosztu jednostkowego (wynikającego z kosztu robót zaproponowanego przez

Wykonawcę przez całkowitą długość drogi) oraz wysokość środków finansowych, jakie Zamawiający może
przeznaczyć w 2015 r. na sfinansowanie zadania. 3. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje
własnych materiałów, maszyn i urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi.
3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 4) Ustalenia i decyzje dotyczące
wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem
wykonawcy. Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika
budowy. 6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia. 7) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 8) Wykonawca
we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną, tj. wytyczenie obiektu oraz wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty obsługi geodezyjnej należy uwzględnić w cenie oferty.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi osiedlowej, położonej na dz. geod. nr 169/1, 395, 396, 404,
224/4, 224/3 w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie wraz z przebudową
dwóch wjazdów na drogę powiatową. 2. Przebudowa drogi na odcinku 0,358km m.in. obejmuje: 1)
mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową, wyrównanie i zagęszczenie
gruntu, 2) ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm, 3) po obu stronach jezdni krawężniki
betonowe, uliczne 15x30. Krawężniki ustawione na ławie betonowej z oporem 15/20 x 20/35 cm i 30/20 cm,
4) ułożenie dolnej warstwy podbudowy gruzu betonowego frakcji 31,5 - 63,0mm gr. 30cm, 5) ułożeniu górnej
warstwy z tłucznia wapiennego frakcji 0 - 31,5mm lub kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5mm, gr. 7cm, 6)
ułożenie kostki brukowej typu Polbruk gr. 8cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3-5cm (w
szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm). Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób
określony w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką
budowlaną oraz na podstawie oględzin i pomiarów dokonanych w terenie. Przedmiar robót - załącznik nr 2
do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego.
Przebudowa drogi realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2015/2016. Wielkość robót budowlanych
realizowanych w 2015 r. zostanie ustalona na podstawie zaproponowanego kosztu jednostkowego
(wynikającego z kosztu robót zaproponowanego przez Wykonawcę przez całkowitą długość drogi) oraz
wysokość środków finansowych, jakie Zamawiający może przeznaczyć w 2015 r. na sfinansowanie zadania.
3. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót,
zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Do
wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń zgodnych z

obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi. 3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zobowiązań umowy. 4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Wykonawca określa telefony kontaktowe i
numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5)
Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika budowy. 6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 7) Zaleca się przeprowadzenie
szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i
zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunków realizacji zamówienia. 8) Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę
geodezyjną, tj. wytyczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty
obsługi geodezyjnej należy uwzględnić w cenie oferty.

