1z2

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/8a3ae6bb-787b-43d3-8728-8c8b...

Ogłoszenie nr 500011851-N-2017 z dnia 10-08-2017 r.
Cielądz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 566541-N-2017
Data: 09-08-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Cielądzu, Krajowy numer identyfikacyjny 53545100000, ul. , 96214 Cielądz,
woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 152 429, e-mail ugcieladz@o2.pl, faks 468 152 352.
Adres strony internetowej (url): www.cieladz.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.cieladz.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.cieladz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 113052E w
miejscowości Łaszczyn na odcinku km 0+000 do km 2+237.65. Droga zlokalizowana jest na
fragmentach działek nr ew. 176, 169, 317 obręb Łaszczyn. Niniejsza inwestycja obejmuje
przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez wyrównanie warstwą wiążącą z betonu asfaltowego
AC 16W 50/70 oraz ułożenie warstwy ścieralnej AC 11S 50/70. Należy wykonać miejscowe
poszerzenia, szerokość jezdni po przebudowie ma wynosić 4,20 m natomiast spadki jezdni mają
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mieć 2% (na łukach jednostronne , na odcinkach prostych daszkowe). Dodatkowo należy
wykonać pobocza na całej długości remontowanego odcinka o szerokości 0,5 m. Pobocza
wzmocnić kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 o grubości 10 cm. Z kruszywa należy również
wykonać zjazdy do posesji zabudowanych. W trakcie prowadzenia prac pas drogowy ma być
oznakowany w sposób informujący użytkowników o utrudnieniach. Po wykonanych robotach
uporządkować pas drogowy, zamontować pionowe znaki drogowe. Całość prac będzie
nadzorowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr
113052E w miejscowości Łaszczyn na odcinku km 0+000 do km 2+237.65. Droga
zlokalizowana jest na fragmentach działek nr ew. 153, 176, 169, 317, 360 obręb Łaszczyn.
Niniejsza inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie
warstwy ścieralnej AC 11S 50/70. Należy wykonać miejscowe poszerzenia, szerokość jezdni
po przebudowie ma wynosić 4,00 m natomiast spadki jezdni mają mieć 2% (na łukach
jednostronne , na odcinkach prostych daszkowe). Dodatkowo należy wykonać pobocza na
całej długości remontowanego odcinka o szerokości 0,5 m. Pobocza wzmocnić kruszywem
łamanym frakcji 0-31,5 o grubości 10 cm. Z kruszywa należy również wykonać zjazdy do
posesji zabudowanych. W trakcie prowadzenia prac pas drogowy ma być oznakowany w
sposób informujący użytkowników o utrudnieniach. Po wykonanych robotach uporządkować
pas drogowy, zamontować pionowe znaki drogowe. Całość prac będzie nadzorowana przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez zamawiającego.
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