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MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego o wańościmniejszej od kwoĘ okreŚlonej w PrzePisach

wydanych

na poditawie art. 11 ust. 8

ustawy Prawo zamówień publicznYch na

z destruktu asfaltowego
,,i.rebudowę dróg gminnych obejmująca wykonanie nawierzchni
wr'lz zdwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami wykonanych
nawierzchni'o

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnta 29 stycznia żOO4 r. Prawo zamówień publicznYch
(t.j. Dz. L]. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póż. zm) Gmina Kowalewo Pom. modyfikuje treŚĆ
specyfikacji istotnych warunków zamówieni a z dnia 18 lipca 20II r., nr SPrawY: GK|M.272.7 ,2011
z destruktu asfaltowęgo WraZ
,-ra ,,i.r.budowę dróg gminnych obejmująca wykonanie nawięrzchni
z dwukrotnym pŃie.rchniowym uirwaleniem emulsją asfaltową i grysami wykonanYch
nawierzchni'; w postępowaniu Ó udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonYm w trybie
przetat gu nieo grani czone go.

na
I. Modyfikacja treścispecyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu Polega

zmianie zapisu pkt 5 ppkt 5.1,.2,, który otrzymuje brzmienie:
,,5.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonźrwc}l którzy spełniają warunki
doĘczące:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy powinni potwierdziĆ naleŻYte
jeŻeli
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postęPowania, a
drogi
km
2
oń.", prowadzenia działalnościjeit krótszy - to w tym okresie, co najmniej
na
w technologi stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania, tj. robót PolegającYch
bitumicznYch
mas
ułożeniunawierzchni z destruktu asfaltowego przy użyciu rozŚciełacza
o szerokości roboczej min. 4,5 mb (za jednym przejściem maszyny) wr^Z Z dwukrotnym

powierzchniowym uirwaleniem emulsją asfaltową i grysami przy użyciu skrapiarki
samojezdnej z komputerowym dozowaniem emulsji wraiz z doczepianą PosYPYwarką
grysów.

żamawiający dopuszcza spełnienie niniejszego warunku, poprzez wykazanie przez
wykonawcę naleĘtego wykonania co najmniej 2 km drogi w technologi równowaŻnej,
wraz z opisaniem zastosowanej technologii, do przedmiotu niniejszego PostęPowania,
zzachowaniem warunku okreśionego w pkt 5 ppkt 5.1.3. Z opisu realizacji zadania
równoważnego musi jednoznacznie wynikać, że górna warstwa kamienia waPiennego lub
ułożonaprzy użyciu rozściełaczama§ bitumicznych o szerokoŚci
melafiru,
"oŚtułu
roboczej min. 4,8 mb, przy grubościwarstwy nie większej jak 6 cm.
Wykonawca powinien przedstawić tylko wykaz robót budowlanych odPowiadającYch
niniejszemu warunkowi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wYkonania
i odbiorców wraz z zalączeniem dokumentów potwierdzających należyte wYkonanie §ch
zadań (np. referencj

e)
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