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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i 

wykształcenie oraz zdolność techniczną w następującym zakresie: 1) doświadczenia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że 

wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, dla 

zadania nr 1 - co najmniej dwa zamówienia związane z budową, przebudową lub remontem drogi o nawierzchni bitumicznej, w zakresie 

wykonania nakładki bitumicznej, o wartości min. 400 000,00 zł brutto każde, dla zadania nr 2 – co najmniej dwa zamówienia związane z 

budową, przebudową lub remontem chodnika, o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każde., oraz posiadał dowody określające, czy te 

roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) kwalifikacji lub 

wykształcenia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek 

za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi 

na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi 

przepisami lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do kierowania robotami w 

specjalności drogowej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że osoby których 

uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby. Osoby zdolne do wykonania zamówienia winny posiadać uprawnienia budowlane 

zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2272); 3) zdolności technicznej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, 

niezbędnym do realizacji zamówienia. Spełnieniem warunku będzie przedstawione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion 

i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych 



osób: Tak Informacje dodatkowe: W związku z kryterium - Doświadczenie zawodowe kierownika budowy, Wykonawca winien, chcąc otrzymać 

punkty w tym kryterium, wykazać osobę (lub osoby) która będzie pełnić funkcję kierownika budowy oraz doświadczenie tej osoby. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie, 

kwalifikacje i wykształcenie oraz zdolność techniczną w następującym zakresie: 1) doświadczenia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

wykazał, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym 

okresie, dla zadania nr 1 - co najmniej dwa zamówienia związane z budową, przebudową lub remontem drogi o nawierzchni bitumicznej, w 

zakresie wykonania nakładki bitumicznej, o wartości min. 500 000,00 zł brutto każde, dla zadania nr 2 – co najmniej dwa zamówienia 

związane z budową, przebudową lub remontem chodnika, o wartości minimum 350 000,00 zł brutto każde., oraz posiadał dowody 

określające, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty; 2) kwalifikacji lub wykształcenia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji 

zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną 

osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z 

późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w 

zakresie niezbędnym do kierowania robotami w specjalności drogowej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego potwierdzającymi, że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby. Osoby zdolne do wykonania 

zamówienia winny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272); 3) zdolności technicznej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 

odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji zamówienia. Spełnieniem warunku będzie przedstawione oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W związku z kryterium - Doświadczenie zawodowe kierownika 

budowy, Wykonawca winien, chcąc otrzymać punkty w tym kryterium, wykazać osobę (lub osoby) która będzie pełnić funkcję kierownika 

budowy oraz doświadczenie tej osoby. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: 1) opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w ramach której wykonywał będzie zamówienie. W przypadku, gdy ważność 

ubezpieczenia uzależniona jest od zapłaty składki wraz z polisą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument jej opłacenia; 2) wykaz 

robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dla zadania nr 1 - co najmniej dwa zamówienia związane z budową, przebudową lub 

remontem drogi o nawierzchni bitumicznej, w zakresie wykonania nakładki bitumicznej, o wartości min. 400 000,00 zł brutto każde, dla 

zadania nr 2 – co najmniej dwa zamówienia związane z budową, przebudową lub remontem chodnika, o wartości minimum 500 000,00 zł 

brutto każde., wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

W ogłoszeniu powinno być: 1) opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w ramach której wykonywał będzie zamówienie. W przypadku, gdy ważność 



ubezpieczenia uzależniona jest od zapłaty składki wraz z polisą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument jej opłacenia; 2) wykaz 

robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dla zadania nr 1 - co najmniej dwa zamówienia związane z budową, przebudową lub 

remontem drogi o nawierzchni bitumicznej, w zakresie wykonania nakładki bitumicznej, o wartości min. 500 000,00 zł brutto każde, dla 

zadania nr 2 – co najmniej dwa zamówienia związane z budową, przebudową lub remontem chodnika, o wartości minimum 350 000,00 zł 

brutto każde., wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium 1. Wadium wynosi: Zadanie nr 1 – 11 000,00 zł; Zadanie nr 2 – 13 500,00 zł. Wadium w 

pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A., nr rachunku: 12 1600 1462 0008 4781 8071 

7038 2. Termin wpłacenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w następujących formach: a) w 

pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, na podstawie średniego kursu złotego w 

stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował 

średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 

następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na rachunku zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed 

upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w 

formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał 

dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Z treści gwarancji/poręczenia winno 

wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 10. Okoliczności i zasady zwrotu 

wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium 1. Wadium wynosi: Zadanie nr 1 – 15 000,00 zł; Zadanie nr 2 – 9 500,00 zł. 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A., nr rachunku: 12 1600 1462 0008 

4781 8071 7038 2. Termin wpłacenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w następujących 

formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 4. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, na podstawie 

średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na 

dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP 

nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. 5. Skuteczne wniesienie wadium 

w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na rachunku zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. 



przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia 

wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – 

oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Z treści gwarancji/poręczenia winno 

wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 10. Okoliczności i zasady zwrotu 

wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: załącznik I, część 1 

Punkt: 1 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 

roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1951K w miejscowości Siepraw, na długości ok. 

985 m, polegająca na przebudowie jezdni, poszerzeniu jedni. Rodzaje robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia: - roboty 

przygotowawcze (roboty pomiarowe, ścinanie poboczy, przebudowa istniejących zjazdów, udrażnianie przepustów pod drogą, regulacja 

pionowa studzienek, przebudowa rowów z wyprofilowaniem dna i skarp), - poszerzenia i przełomy (frezowanie nawierzchni, korytowanie, 

wykonanie podbudowy, wyrównanie podbudowy mieszanką min.-bit., wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., zbrojenie nawierzchni 

geosiatką), - wykonanie nawierzchni (skropienie nawierzchni asfaltem, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min.-bit., wykonanie 

nawierzchni z mieszanek min.-bit., w-wa ścieralna); - roboty wykończeniowe (wykonanie pobocza z tłucznia, montaż barier ochronnych); - 

oznakowanie (tablice znaków, słupki stalowe, oznakowanie poziome jezdni). 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1951K w miejscowości Siepraw, na 

długości ok. 985 m, polegająca na przebudowie jezdni, poszerzeniu jedni. Rodzaje robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia: - 

roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, ścinanie poboczy, regulacja pionowa studzienek), - roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących 

zjazdów wraz z wywozem gruzu), - poszerzenia i przełomy (frezowanie nawierzchni, korytowanie, wykonanie podbudowy, wyrównanie 

podbudowy mieszanką min.-bit., wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., zbrojenie nawierzchni geosiatką), - wykonanie chodnika 

(roboty ziemne, wykonanie podbudowy z bet., uzupełnienie zjazdów tłuczniem), - wykonanie nawierzchni (skropienie nawierzchni asfaltem, 

wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min.-bit., wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., w-wa ścieralna); - roboty 

wykończeniowe (wykonanie pobocza z tłucznia, montaż barier ochronnych); - oznakowanie (tablice znaków, słupki stalowe, oznakowanie 

poziome jezdni). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: załącznik I, część 2 

Punkt: 1 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 

roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1951K w miejscowości Siepraw, na długości ok. 

985 m przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów wraz z istniejącym odwodnieniem. Rodzaje robót wchodzących w 

zakres przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze (karczowanie pni, przebudowa istniejących zjazdów, montaż studzienek i studni 

rewizyjnych, wykonanie kanalizacji, umocnienie rowu korytkami kolejowymi), - roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących zjazdów wraz z 

wywozem gruzu, cięcie piłą nawierzchni), - poszerzenia i przełomy (frezowanie nawierzchni, korytowanie, wykonanie podbudowy, 



wyrównanie podbudowy mieszanką min.-bit., wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., zbrojenie nawierzchni geosiatką), - wykonanie 

chodnika (roboty ziemne, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej bet., 

wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata”, wykonanie ubezpieczenia dna rowu i skarp nasypu narzutem kamiennym, bariery 

ochronne stalowe). 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1951K w miejscowości Siepraw, na 

długości ok. 985 m przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów wraz z istniejącym odwodnieniem. Rodzaje robót 

wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, karczowanie pni, przebudowa istniejących 

zjazdów, udrażnianie przepustów pod drogą, montaż studzienek i studni rewizyjnych, wykonanie kanalizacji, przebudowa rowów z 

wyprofilowaniem dna i skarp, umocnienie rowu korytkami kolejowymi), - roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących zjazdów wraz z wywozem 

gruzu, cięcie piłą nawierzchni), - poszerzenia i przełomy (korytowanie, wykonanie podbudowy, wyrównanie podbudowy mieszanką min.-bit., 

wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit.), - wykonanie chodnika (roboty ziemne, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy, 

wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej bet., wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata”, wykonanie ubezpieczenia 

dna rowu i skarp nasypu narzutem kamiennym, bariery ochronne stalowe). 



Drukuj


