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Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu
znak ZDiSK-ZPM.271.4.2015

ZDiSK-ZPM.271.4.2015

dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą „Remont dróg nieutwardzonych poprzez
wykonanie  betonowych  nawierzchni  śladowych  na  terenie  Gminy  i  Miasta  
Czerwionka-Leszczyny”

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. Informuję, że na podstawie art. 38 ust.4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U.  z  2013 r.  poz.  907 z  późn.  zm.)  Zamawiający zmienia  treść  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) w pkt 3.1  SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

dotychczasowe brzmienie:

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.

zmienia się na nowe brzmienie:

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.

II. W związku z powyższym – pkt I - Zamawiający zmienia także treść:

1) Załącznika Nr 2 do SIWZ tj. Wzór umowy

2) Załącznika Nr 9 do SIWZ tj. Przedmiar robót 

III.  Pozostałe punkty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Dokonana zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający przypomina, że przekazana Wykonawcom Zmiana treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część SIWZ i wiąże Wykonawców.


