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Ogłoszenie nr 51956 - 2017 z dnia 2017-03-27 r.

Prostki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 45159-2017
Data: 13/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Prostki, Krajowy numer identyfikacyjny 790671136, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (87) 611 20 12, e-mail
sekretariat@prostki.pl, faks (087) 611 20 79.
Adres strony internetowej (url): http://prostki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i branżowych: „Przebudowa dróg
gminnych na terenie gminy Prostki w ramach PROW 2014-2020” Zamówienie obejmuje następujące części : Część I – Przebudowa drogi publicznej nr 178019N - ul.
Bez nazwy w m. Prostki, gm. Prostki W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, wymianę gruntu ok. 375m3, podbudowę
z kruszywa naturalnego gr. 25cm z dodatkiem 40% kruszywa łamanego, wbudowanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem na całej
długości drogi obustronne, zjazdy z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szerokości 3,0m na długości 319,0
m, wykonanie parkingu na 14 stanowisk oraz placu nawrotowego 12x12m z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, montaż znaków drogowych. Część II - Przebudowa
drogi publicznej nr 178028N w m. Dąbrowskie-Żelazki, gm. Prostki W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne,
podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, wbudowanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem na długości 100m drogi obustronne,
zjazdy z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 4,0m na długości 2610,0 m, wykonanie odwodnienia odcinka drogi,
montaż znaków drogowych, montaż barier ochronnych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego. Część III - Przebudowa drogi publicznej nr 178003N w
m. Dybowo, gm. Prostki W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm,
umocnienie poboczy 0,75m kruszywem łamanym gr. 15cm, zjazdy z kruszywa łamanego gr. 23cm w ilości 18szt, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.
9cm, szerokości 3,5 m na długości 981,0 m, wykonanie przepustów pod drogą z rur z tworzywa sztucznego średnicy 60 cm o łącznej długości 27m, montaż znaków
drogowych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego. Część IV - Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Dybówko, gm. Prostki W ramach przebudowy
drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, umocnienie poboczy 0,75m kruszywem łamanym gr.
15cm, zjazdy z kruszywa łamanego gr. 23cm w ilości 15szt o wymiarach 4,0x2,0, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 5,0m na długości
440,0 m, montaż znaków drogowych, montaż barier ochronnych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego. Część V - Przebudowa drogi publicznej nr
178020N - ul. Sportowa w m. Prostki, gm. Prostki W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa
naturalnego gr. 25cm z dodatkiem 40% kruszywa łamanego, wbudowanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem na całej długości
drogi obustronne, zjazdy z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szerokości 3,0m na długości 300,0 m,
wykonanie oświetlenia jezdni z 8-miu słupów z lampami, zasilanego kablem ziemnym YAKXS 4x35 na długość 300m, montaż znaków drogowych. 3.2.Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, planach i rysunkach, STWiOR w załącznikach: 3.2.1.Załączniku nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia dla Część I 3.2.2.Załączniku nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Część II 3.2.3.Załączniku nr 1.3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
dla Część III 3.2.4.Załączniku nr 1.4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Część IV 3.2.5.Załączniku nr 1.5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Część
V 3.3.Zamawiający zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7

27.03.2017 14:46

Ogłoszenie

2z4

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=7b1bce6d-c248-4b8d-8cb3...

do SIWZ 3.4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 3.5.Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę,
ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy. 3.6.Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia
zobowiązany będzie do: 3.6.1.urządzenia terenu budowy, 3.6.2.poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 3.6.3.zapewnienia
dostępu do posesji mieszkańców w sąsiedztwie placu budowy, wraz z organizacją ruchu na przebudowywanej drodze, 3.6.4.zapewnienia obsługi komunikacyjnej,
usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 3.6.5.w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku robót, elementów osnowy geodezyjnej –
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu pierwotnego. 3.6.6.demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i
elementów zagospodarowania terenu, 3.6.7.odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 3.6.8.wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w
przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 3.6.9.wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy
współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 3.6.10.uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i
przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 3.7.Jeżeli w dokumentacji przetargowej dokonano opisu przedmiotu zamówienia za
pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych o parametrach równych lub wyższych od podanych w
dokumentacji projektowej. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis
dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach,
stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w
stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Dokumentacja
projektowa, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważneo parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy
produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 3.8.W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej i projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w
w/w dokumentacji. 3.9.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej,
wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 3.10.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45233162-2 Roboty
budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 3.11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 3.12.Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej 3.13.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.14.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29
ust. 4 Pzp. 3.15.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3.16.Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których
mowa w art. 91 ust. 2a Pzp. 3.17.Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego. 3.18.Zamawiający nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu. 3.19.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej 3.20.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane 3.21.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy/podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (Firm) podwykonawców. 3.22.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. 3.23.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Pzp.
3.24.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3.25.Postępowanie realizowane jest na podstawie zawartych umów o
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
W ogłoszeniu powinno być: 3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i branżowych: „Przebudowa
dróg gminnych na terenie gminy Prostki w ramach PROW 2014-2020” Zamówienie obejmuje następujące części : Część I – Przebudowa drogi publicznej nr
178019N - ul. Bez nazwy w m. Prostki, gm. Prostki W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, wymianę gruntu ok.
375m3, podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 25cm z dodatkiem 40% kruszywa łamanego, wbudowanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej
z oporem na całej długości drogi obustronne, zjazdy z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szerokości 3,0m
na długości 319,0 m, wykonanie parkingu na 14 stanowisk oraz placu nawrotowego 12x12m z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, montaż znaków drogowych.
Część II - Przebudowa drogi publicznej nr 178028N w m. Dąbrowskie-Żelazki, gm. Prostki W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe,
roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, zjazdy z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 4,0m na
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długości 2610,0 m, wykonanie odwodnienia odcinka drogi, montaż znaków drogowych, montaż barier ochronnych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia
ulicznego. Część III - Przebudowa drogi publicznej nr 178003N w m. Dybowo, gm. Prostki W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe,
roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, umocnienie poboczy 0,75m kruszywem łamanym gr. 15cm, zjazdy z kruszywa łamanego gr. 23cm w
ilości 18szt, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 3,5 m na długości 981,0 m, , wykonanie przepustów pod drogą z rur z tworzywa
sztucznego średnicy 60 cm o łącznej długości 15,5m i średnicy 40 cm o długości 7,0m, montaż znaków drogowych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia
ulicznego. Część IV - Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Dybówko, gm. Prostki W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty
ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, umocnienie poboczy 0,75m kruszywem łamanym gr. 15cm, zjazdy z kruszywa łamanego gr. 23cm w ilości
15szt o wymiarach 4,0x2,0, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 5,0m na długości 440,0 m, montaż znaków drogowych, montaż barier
ochronnych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego. Część V - Przebudowa drogi publicznej nr 178020N - ul. Sportowa w m. Prostki, gm. Prostki W
ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 25cm z dodatkiem 40% kruszywa
łamanego, wbudowanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem na całej długości drogi obustronne, zjazdy z kostki brukowej
betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szerokości 3,0m na długości 300,0 m, wykonanie oświetlenia jezdni z 8-miu słupów z
lampami, zasilanego kablem ziemnym YAKXS 4x35 na długość 300m, montaż znaków drogowych. 3.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
przedmiarach robót, planach i rysunkach, STWiOR w załącznikach: 3.2.1.Załączniku nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Część I 3.2.2.Załączniku nr
1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Część II 3.2.3.Załączniku nr 1.3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Część III 3.2.4.Załączniku nr 1.4 do
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Część IV 3.2.5.Załączniku nr 1.5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Część V 3.3.Zamawiający zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ 3.4.Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych 3.5.Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę, ani maksymalnej liczby części, na które
zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy. 3.6.Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany będzie do: 3.6.1.urządzenia terenu
budowy, 3.6.2.poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 3.6.3.zapewnienia dostępu do posesji mieszkańców w sąsiedztwie placu
budowy, wraz z organizacją ruchu na przebudowywanej drodze, 3.6.4.zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i
śmieci, 3.6.5.w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku robót, elementów osnowy geodezyjnej – naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu
pierwotnego. 3.6.6.demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
3.6.7.odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 3.6.8.wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru
robót ulegających zakryciu lub zanikających, 3.6.9.wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego
laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 3.6.10.uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 3.7.Jeżeli w dokumentacji przetargowej dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza
możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych o parametrach równych lub wyższych od podanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie
„produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić
wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań
parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamówienia,
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważneo parametrach jakościowych i
cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
3.8.W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej i projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji. 3.9.W przypadku oferowania
rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu
wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 3.10.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233120-6 Roboty w zakresie
budowy dróg 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej. 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 45112100-6 Roboty w zakresie
kopania rowów 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
3.11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 3.12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3.13.Zamawiający nie przewiduje
rozliczenia w walutach obcych. 3.14.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 3.15.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów. 3.16.Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp. 3.17.Zamawiający przed
wszczęciem postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego. 3.18.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.19.Zamawiający
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nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej 3.20.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia na roboty budowlane 3.21.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
nazw (Firm) podwykonawców. 3.22.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
3.23.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Pzp. 3.24.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty. 3.25.Postępowanie realizowane jest na podstawie zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część Nr II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: 1) 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:W ramach przebudowy
drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, wbudowanie krawężników betonowych 15x30x100 na
ławie betonowej z oporem na długości 100m drogi obustronne, zjazdy z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 4,0m
na długości 2610,0 m, wykonanie odwodnienia odcinka drogi, montaż znaków drogowych, montaż barier ochronnych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia
ulicznego.
W ogłoszeniu powinno być: 1) 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:W
ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, zjazdy z betonu asfaltowego,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 4,0m na długości 2610,0 m, wykonanie odwodnienia odcinka drogi,montaż znaków drogowych,
montaż barier ochronnych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część III
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: 1) 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:W ramach przebudowy
drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, umocnienie poboczy 0,75m kruszywem łamanym gr.
15cm, zjazdy z kruszywa łamanego gr. 23cm w ilości 18szt, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 3,5 m na długości 981,0 m,
wykonanie przepustów pod drogą z rur z tworzywa sztucznego średnicy 60 cm o łącznej długości 27m, montaż znaków drogowych, wymiana lamp i wysięgników
oświetlenia ulicznego.
W ogłoszeniu powinno być: 1) 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:W
ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, umocnienie poboczy 0,75m
kruszywem łamanym gr. 15cm, zjazdy z kruszywa łamanego gr. 23cm w ilości 18szt, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 3,5 m na
długości 981,0 m, wykonanie przepustów pod drogą z rur z tworzywa sztucznego średnicy 60 cm o łącznej długości 15,5m i średnicy 40 cm o długości 7,0m,
montaż znaków drogowych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część Nr V
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
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