Kowalewo Pom., 11.04.2014 r.
GKiM.271.7.2014
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę
dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”
ogłoszenie o zamówieniu nr 68857 – 2014, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych – 31.03.2014 r.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Kowalewo Pom. modyfikuje treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.
I. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na:
–
zmianie zapisów dot. ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH w załączniku nr 2 do SIWZ
Przedmiar robót i załączniku nr 11 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Obsługa geodezyjna: wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
Ścięcie poboczy (wystających poza niweletę istniejącej nawierzchni) – darnina
wraz z załadunkiemna pojazdy samochodowe i odwiezieniemna odległość do 1
km: - odc. 0+000 – 1+670, gr. śr. 10cmx 2 x 1,0m
Rozbiórka istniejącej podbudowy, gr. 20cmna połączeniu drogi gminnej z drogą
wojewódzką (35mx 6m+20m) wraz z wywozemna odległość do 1km
Profilowanie (nadanie spadków poprzecznych i podłużnych) i zagęszczenie
istniejącej konstrukcji jezdni oraz przygotowanie koryta drogi pod dolną
warstwę podbudowy jezdni i zjazdów
Usunięcie karpin po ściętych drzewach wraz z wywozemna odległość do 1km
(w tym7szt. Po topoli)
Wycinka krzaków na odc. 0+000 - 1+750 wraz z wywozem
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–
zmianie zapisów dot. POBUDÓW w załączniku nr 2 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku
nr 11 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:
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PODBUDOWY
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa wapiennego 0/63,0mm
(materiał Wykonawcy) gr. 13cm (droga +zjazdy)
Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa wapiennego 0/31,5mm
(materiał Wykonawcy) gr. 7cm(droga +zjazdy)
Warstwa nawierzchni z kruszywa wapiennego frakcji 16/22mmgrub. 5cm wraz
z wgłębnymbitumowaniememulsją sredniorozpadową K2 w ilości 3,0l/m2 oraz
zamknięciem grysami bazaltowymi 8/11mm w ilości 12kg/m2 (materiał
Wykonawcy). Materiał ułożony rozściełaczem, za jednym przejściem.
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-2–
zmianie zapisów dot. ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH w załączniku nr 2 do SIWZ
Przedmiar robót i załączniku nr 11 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni:
I sprysk –
emulsja szybkorozpadowa K1 70 w ilości 2,5 l/m2, grysy bazaltowe 5-8 mm–
13 kg/m2
II sprysk – emulsja szybkorozpadową K1 70 w ilości 2,2 l/m2, grysy bazaltowe
2-5 mm – 10 kg/m2
Wykonanie opasek z tłucznia wapiennego frakcji 0-31,5 mm(materiał
Wykonawcy) gr. 5cm
Wzmocnienie krawędzi poboczy, poprzez ich obsypanie gruntem rodzimym(ze
ścinki poboczy) wraz z zagęszczeniem(pochylenie skarpy 1:1,5)
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–
zmianie zapisu dot. odtworzenia rowów odwodnieniowych w załączniku nr 2 do SIWZ
Przedmiar robót i załączniku nr 11 do SIWZ Kosztorys ofertowy, który otrzymuje brzmienie:
Odtworzenie rowów odwodnieniowych wzdłuż drogi gminnej oraz w obrębie skrzyżowania z
drogą wojewódzką (z wywozem) – ilość: 230,0 mb.
II. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega
na:
– zmianie zapisów dot. ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH w załączniku nr 4 do SIWZ
Przedmiar robót i załączniku nr 12 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Obsługa geodezyjna: wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
Ścięcie poboczy (wystających poza niweletę istniejącej nawierzchni) – darnina
wraz z załadunkiemna pojazdy samochodowe i odwiezieniemna odległość do 1
km(gr. śr. 10cmx 2 x 1,0m)
Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej gr. 5cmna odc. 0+000 - 0+149 wraz z
transportemdestruktu na plac (do 5km)
Rozbiórka istniejącej podbudowy gr.20cmna połączeniu drogi gminnej z
drogami powiatowymi wraz z wywozemna odległość do 1km
Profilowanie (nadanie spadków poprzecznych i podłużnych) i zagęszczenie
istniejącej konstrukcji jezdni oraz przygotowanie koryta drogi pod dolną
warstwę podbudowy jezdni i zjazdów
Wycinka krzaków na całej długości drogi wraz z wywozemwraz z
podkrzesaniemgałęzi w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową w Wielkiej
Łące
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-3– zmianie zapisów dot. POBUDÓW w załączniku nr 4 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr
12 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:
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PODBUDOWY
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa wapiennego 0/63,0mm
(materiał Wykonawcy) gr. 13cm (droga +zjazdy)
Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa wapiennego 0/31,5mm
(materiał Wykonawcy) gr. 7cm(droga +zjazdy)
Km0+000 – 2+000 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego (materiał
Zamawiającego) grubości 10 cm ułożonego na szer. 4,0 mb, w dwóch
warstwach po 5 cm, przy użyciu rozściełacza, za jednym przejściem. Transport
materiału na odległość do 10 km.
Km2+000 – 3+160 Warstwa nawierzchni z kruszywa wapiennego frakcji
16/22mmgrub. 5cmwraz z wgłębnym bitumowaniememulsją
sredniorozpadową K2 w ilości 3,0l/m2 oraz zamknięciem grysami bazaltowymi
8/11mm w ilości 12kg/m2 (materiał Wykonawcy). Materiał ułożony
rozściełaczem, za jednym przejściem.
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– zmianie zapisów dot. ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH w załączniku nr 4 do SIWZ Przedmiar
robót i załączniku nr 12 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni:
I sprysk –
emulsja szybkorozpadowa K1 70 w ilości 2,5 l/m2, grysy bazaltowe 5-8 mm–
13 kg/m2
II sprysk – emulsja szybkorozpadową K1 70 w ilości 2,2 l/m2, grysy bazaltowe
2-5 mm– 10 kg/m2
Wykonanie opasek z tłucznia wapiennego frakcji 0-31,5 mm (materiał
Wykonawcy) km 0+000 – 2+000 (dla nawierzchni z destruktu) gr. 10 cm
Wykonanie opasek z tłucznia wapiennego frakcji 0-31,5 mm (materiał
Wykonawcy) km 2+000 - 3+160 (nawierzchnia z kruszywa wapiennego frakcji
16/22mm) gr. 5 cm
Wzmocnienie krawędzi poboczy, poprzez ich obsypanie gruntem rodzimym (ze
ścinki poboczy) wraz z zagęszczeniem(pochylenie skarpy 1:1,5)
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– zmianie zapisu dot. odtworzenia rowów odwodnieniowych w załączniku nr 4 do SIWZ
Przedmiar robót i załączniku nr 12 do SIWZ Kosztorys ofertowy, który otrzymuje brzmienie:
Odtworzenie rowów odwodnieniowych wzdłuż drogi gminnej wraz z wywozem urobku na
odl. do 1km – ilość: 900,0 mb.

-4III. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega
na:
– zmianie zapisów dot. ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH w załączniku nr 6 do SIWZ
Przedmiar robót i załączniku nr 13 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Obsługa geodezyjna: wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
Ścięcie poboczy (wystających poza niweletę istniejącej nawierzchni) – darnina
wraz z załadunkiemna pojazdy samochodowe i odwiezieniemna odległość do 1
km(gr. śr. 10cm x 2 x 1,0m)
Rozbiórka istniejącej podbudowy gr. 20cmna połączeniu drogi gminnej z drogą
gminną wraz z wywozemna odległość do 1km
Profilowanie (nadanie spadków poprzecznych i podłużnych) i zagęszczenie
istniejącej konstrukcji jezdni oraz przygotowanie koryta drogi pod dolną
warstwę podbudowy jezdni i zjazdów
Wycinka krzaków na całej długości drogi wraz z wywozem
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– zmianie zapisów dot. POBUDÓW w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr
13 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:
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PODBUDOWY
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa wapiennego 0/63,0mm
(materiał Wykonawcy) gr. 13cm(droga +zjazdy)
Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa wapiennego 0/31,5mm
(materiał Wykonawcy) gr. 7cm(droga +zjazdy)
Warstwa nawierzchni z kruszywa wapiennego frakcji 16/22mmgrub. 5cm wraz
z wgłębnymbitumowaniememulsją sredniorozpadową K2 w ilości 3,0l/m2 oraz
zamknięciem grysami bazaltowymi 8/11mm w ilości 12kg/m2 (materiał
Wykonawcy). Materiał ułożony rozściełaczem, za jednymprzejściem.
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– zmianie zapisów dot. ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiar
robót i załączniku nr 13 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni:
I sprysk –
emulsja szybkorozpadowa K1 70 w ilości 2,5 l/m2, grysy bazaltowe 5-8 mm –
13 kg/m2
II sprysk – emulsja szybkorozpadową K1 70 w ilości 2,2 l/m2, grysy bazaltowe
2-5 mm– 10 kg/m2
Wykonanie opasek z tłucznia wapiennego frakcji 0-31,5 mm (materiał
Wykonawcy) gr. 5cm
Wzmocnienie krawędzi poboczy, poprzez ich obsypanie gruntem rodzimym (ze
ścinki poboczy) wraz z zagęszczeniem(pochylenie skarpy 1:1,5)
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-5– zmianie zapisu dot. odtworzenia rowów odwodnieniowych w załączniku nr 6 do SIWZ
Przedmiar robót i załączniku nr 13 do SIWZ Kosztorys ofertowy, który otrzymuje brzmienie:
Odtworzenie rowów odwodnieniowych wzdłuż drogi gminnej wraz z wywozem urobku na
odl. do 1km – ilość: 1.400,0 mb.
Z uwagi na wprowadzoną modyfikację, następujące załączniki:
– nr 2 Przedmiar robót – droga gminna Mlewiec – Srebrniki,
– nr 4 Przedmiar robót – droga gminna Wielka Łąka – Szewa,
– nr 6 Przedmiar robót – droga gminna Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór,
– nr 11 Kosztorys ofertowy – droga gminna Mlewiec – Srebrniki,
– nr 12 Kosztorys ofertowy – droga gminna Wielka Łąka – Szewa,
– nr 13 Kosztorys ofertowy – droga gminna Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór,
zawierające wprowadzoną modyfikację, zostały zamieszczone na stronie
zamawiającego.
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