
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128690 - 2015 data 29.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, tel. 0-32 42 77 543.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

•Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

•W  ogłoszeniu  jest: Przedmiotem  zamówienia  jest  utwardzenie  powierzchni  gruntu  dróg  gminnych  na

terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Furgoła - boczna w dzielnicy Czerwionka, ul. Słonecznej

w  dzielnicy  Czuchów,  ul.  Hanki  Sawickiej  w  dzielnicy  Czuchów,  ul.  Strażackiej  w  sołectwie  Stanowice  ,

ul. Szkolnej w sołectwie Stanowice, ul. Czynu Społecznego w sołectwie Stanowice, ul. Polnej w sołectwie

Książenice, ul. Ogrodowej w sołectwie Książenice, ul. Zielonej w dzielnicy Czuchów, ul. Dworcowej w sołectwie

Bełk,  ul.  Pierchały  w  dzielnicy  Leszczyny,  poprzez  wykonanie  dróg  śladowych  z  prefabrykowanych  płyt

betonowych (droga z dzieloną nawierzchnią) na długości całkowitej około 2 937,00 mb. Przedmiot zamówienia

obejmować będzie:- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni; - mechaniczne profilowanie i

zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; - wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym

- 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu;- ułożenie nawierzchni - pasów jezdnych z dwóch rzędów płyt

betonowych pełnych o wymiarach 120÷160x80x16 cm wyposażonych w zamki zapobiegające klawiszowaniu;-

uzupełnienie  przestrzeni  między  i  poza  płytami  kruszywem  łamanym  -  warstwa  dolna  o  grubości  po

zagęszczeniu 13,0 cm; - uzupełnienie przestrzeni  między i  poza płytami kruszywem łamanym - warstwa

górna  o  grubości  po  zagęszczeniu  3,0  cm;  -  wykonanie  fragmentów  nawierzchni  pełnych  z  betonitów

drogowych; - wykonanie drenażu na długości 115,00 mb; - wywiezienie nadmiaru urobku; - uporządkowanie

terenu po zakończeniu prac.

•W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie powierzchni gruntu dróg gminnych

na  terenie  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  przy  ul.  Furgoła  -  boczna  w dzielnicy  Czerwionka,  ul.

Słonecznej  w  dzielnicy  Czuchów,  ul.  Hanki  Sawickiej  w  dzielnicy  Czuchów,  ul.  Strażackiej  w  sołectwie

Stanowice , ul. Szkolnej w sołectwie Stanowice, ul. Czynu Społecznego w sołectwie Stanowice, ul. Polnej w

sołectwie Książenice, ul. Ogrodowej w sołectwie Książenice, ul. Zielonej w dzielnicy Czuchów, ul. Dworcowej w

sołectwie Bełk, ul. Pierchały w dzielnicy Leszczyny, poprzez wykonanie dróg śladowych z prefabrykowanych

płyt  betonowych  (droga  z  dzieloną  nawierzchnią)  na  długości  całkowitej  około  3  312,00  mb.  Przedmiot

zamówienia obejmować będzie:- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni; - mechaniczne

profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne;  -  wykonanie  podsypki  piaskowej



z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu;- ułożenie nawierzchni - pasów jezdnych

z  dwóch  rzędów  płyt  betonowych  pełnych  o  wymiarach  120÷160x80x16  cm  wyposażonych  w  zamki

zapobiegające  klawiszowaniu;-  uzupełnienie  przestrzeni  między  i  poza  płytami  kruszywem  łamanym  -

warstwa  dolna  o  grubości  po  zagęszczeniu  13,0  cm;  -  uzupełnienie  przestrzeni  między  i  poza  płytami

kruszywem  łamanym  -  warstwa  górna  o  grubości  po  zagęszczeniu  3,0  cm;  -  wykonanie  fragmentów

nawierzchni pełnych z betonitów drogowych; - wykonanie drenażu na długości 115,00 mb; - wywiezienie

nadmiaru urobku; - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Niniejsze  ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  zostało
zamieszczone w  Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
10.06.2015 r.


