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Skoroszyce:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 631669-N-2019

Data: 03/12/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skoroszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141294100000, ul. ul. Powstańców Śląskich  17, 48-320  Skoroszyce, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77

4318505 w. 36, e-mail inwestycje@skoroszyce.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url): www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.pl

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Makowice (działka 265, 275/3,292, 313, 377, 400, 401/1,

403/1, 408 ) Przedmiotowe drogi gminne zlokalizowane są w miejscowości Makowice, planowane do przebudowy wchodzą w skała układu obsługującego przyległe

tereny zabudowy zagrodowej oraz budownictwa jednorodzinnego. Odwodnienie dróg odbywa się powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych z

odprowadzeniem do rowów przydrożnych. Projektowane do przebudowy drogi gminne zlokalizowane są ma działkach: • dz. nr 275/3- droga wewnętrzna, długość do

przebudowy – 0,130 km • dz. nr 292 – droga publiczna nr 104451 O, długość do przebudowy 0,120 km • dz. nr 313 - droga publiczna nr 104451 O, długość do

przebudowy 0,149 km • dz. nr 265- droga wewnętrzna, długość do przebudowy – 0,124 km • dz. nr 400 - droga wewnętrzna, długość do przebudowy – 0,188 km • dz.

nr 408 – droga publiczna nr 104450 O, długość do przebudowy 0,149 km • dz. nr 403/1 - droga publiczna nr 104450 O, długość do przebudowy 0,040 km • dz. nr

401/1 – droga publiczna nr 104451 O, długość do przebudowy 0,081 km • dz. nr 377 - droga publiczna nr 104450 O, długość do przebudowy 0,109 km Włączenie do

dróg gminnych – przecięcie nawierzchni drogi gminnej polegającej na przebudowie i drogi gminnej istniejącej wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu R = 5.00m

2. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty pomiarowe i przygotowawcze - roboty pomiarowe - roboty porządkowe (oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci, itp.) 2) Roboty

rozbiórkowe i przygotowawcze - rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej, żwirowej, bitumicznej, betonowej - rozbiórka obrzeży, krawężników i oporników

drogowych rozbiórka zjazdów z betonu cementowego, betonowej kostki brukowej, bruku lub betonu - czyszczenie rowów z namułu i profilowanie skarp 3) Roboty

główne - ustawienie krawężników betonowych ulicznych na ławie betonowej - wykonanie koryta pod konstrukcję na wierzchni drogi - wykonanie wjazdów z kostki

betonowej - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 4) Warstwy technologiczne pod jezdnią i zjazdami Konstrukcja nawierzchni drogi - 5 cm warstwa ścieralna z

betonu asfaltowego, asfalt D 50/70 według PN-EN 13108-1:AC 11S, szerokość warstwy – 4,50 m - 7 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, asfalt D 50/70 według

PN- EN 13108-1:AC 16W, szerokość warstwy 4,50 m - 20 cm podbudowy z mieszanki kr. łamanego o gr. 20 cm, (po zagęszczeniu) o uziarnieniu – 0/31,50 mm wg PN

S 06102 (szerokość warstwy – 5,00) - 15 cm stabilizacja cementem z wytwórni C1,5/2,0 - opornik betonowy 15x25 na ;awie z betonu C 12/15 Konstrukcja zjazdów -

warstwa ścieralna – kostka betonowa – kolor szary, typ starobruk o wymiarze 9x12, 12x12, 18x12 o grubości h+8,00 cm - 4cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -

20 cm podbudowy z mieszanki kr. łamanego gr. 20 cm, (po zagęszczeniu) o uziarnieniu – 0/31,5 mm - 15 cm stabilizacja cementowa z wytwórni C1, 5/2,0 - opornik

betonowy 15x25 na ławie z betonu C 12/15 5) Organizacja ruchu - opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem,

wyniesienie, konserwacja w trakcie prowadzenia robót budowlanych, demontaż - wyniesienie organizacji ruchu docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem 6)

Roboty towarzyszące - regulacja skrzynek zaworów wodociągowych. 7) Wykonanie robót z branży elektrycznej – usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z

obiektem inwestora na podstawie warunków technicznych usunięcia kolizji z dnia 31.12.2018 8) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

1) koszty sporządzenia Planu BIOZ, 2) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, 3) koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami

energii, wody itp., 4) koszty dozoru budowy, 5) koszty wywozu odpadów, 6) opłaty za ewentualne zajęcie pasa drogowego, 7) przywrócenie pasa drogowego do stanu

pierwotnego, 8) odszkodowania, 9) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.) zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane, wraz z

zestawieniem ilości podstawowych robót (m.in. powierzchnia i długość wykonanych dróg, chodników, wjazdów, parkingów, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

przyłącza, ilości studni w podziale na średnice i inne) 10) inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Makowice (działka 265, 275/3,292, 313, 377,

400, 401/1, 403/1, 408 ) Przedmiotowe drogi gminne zlokalizowane są w miejscowości Makowice, planowane do przebudowy wchodzą w skała układu obsługującego

przyległe tereny zabudowy zagrodowej oraz budownictwa jednorodzinnego. Odwodnienie dróg odbywa się powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i

podłużnych z odprowadzeniem do rowów przydrożnych. Projektowane do przebudowy drogi gminne zlokalizowane są ma działkach: • dz. nr 275/3- droga

wewnętrzna, długość do przebudowy – 0,130 km • dz. nr 292 – droga publiczna nr 104451 O, długość do przebudowy 0,120 km • dz. nr 313 - droga publiczna nr
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104451 O, długość do przebudowy 0,149 km • dz. nr 265- droga wewnętrzna, długość do przebudowy – 0,124 km • dz. nr 400 - droga wewnętrzna, długość do

przebudowy – 0,188 km • dz. nr 408 – droga publiczna nr 104450 O, długość do przebudowy 0,149 km • dz. nr 403/1 - droga publiczna nr 104450 O, długość do

przebudowy 0,040 km • dz. nr 401/1 – droga publiczna nr 104451 O, długość do przebudowy 0,081 km • dz. nr 377 - droga publiczna nr 104450 O, długość do

przebudowy 0,109 km • dz. nr 400 – droga wewnętrzna, długość do przebudowy – 0,125 km Włączenie do dróg gminnych – przecięcie nawierzchni drogi gminnej

polegającej na przebudowie i drogi gminnej istniejącej wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu R = 5.00m 2. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty pomiarowe i

przygotowawcze - roboty pomiarowe - roboty porządkowe (oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci, itp.) 2) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - rozbiórka

istniejącej nawierzchni tłuczniowej, żwirowej, bitumicznej, betonowej - rozbiórka obrzeży, krawężników i oporników drogowych rozbiórka zjazdów z betonu

cementowego, betonowej kostki brukowej, bruku lub betonu - czyszczenie rowów z namułu i profilowanie skarp 3) Roboty główne - ustawienie krawężników

betonowych ulicznych na ławie betonowej - wykonanie koryta pod konstrukcję na wierzchni drogi - wykonanie wjazdów z kostki betonowej - wykonanie poboczy z

kruszywa łamanego 4) Warstwy technologiczne pod jezdnią i zjazdami Konstrukcja nawierzchni drogi - 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, asfalt D 50/70

według PN-EN 13108-1:AC 11S, szerokość warstwy – 4,50 m - 7 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, asfalt D 50/70 według PN- EN 13108-1:AC 16W,

szerokość warstwy 4,50 m - 20 cm podbudowy z mieszanki kr. łamanego o gr. 20 cm, (po zagęszczeniu) o uziarnieniu – 0/31,50 mm wg PN S 06102 (szerokość

warstwy – 5,00) - 15 cm stabilizacja cementem z wytwórni C1,5/2,0 - opornik betonowy 15x25 na ;awie z betonu C 12/15 Konstrukcja zjazdów - warstwa ścieralna

– kostka betonowa – kolor szary, typ starobruk o wymiarze 9x12, 12x12, 18x12 o grubości h+8,00 cm - 4cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 20 cm

podbudowy z mieszanki kr. łamanego gr. 20 cm, (po zagęszczeniu) o uziarnieniu – 0/31,5 mm - 15 cm stabilizacja cementowa z wytwórni C1, 5/2,0 - opornik

betonowy 15x25 na ławie z betonu C 12/15 5) Organizacja ruchu - opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem,

wyniesienie, konserwacja w trakcie prowadzenia robót budowlanych, demontaż - wyniesienie organizacji ruchu docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem 6)

Roboty towarzyszące - regulacja skrzynek zaworów wodociągowych. 7) Wykonanie robót z branży elektrycznej – usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z

obiektem inwestora na podstawie warunków technicznych usunięcia kolizji z dnia 31.12.2018 8) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między

innymi: 1) koszty sporządzenia Planu BIOZ, 2) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, 3) koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z

kosztami energii, wody itp., 4) koszty dozoru budowy, 5) koszty wywozu odpadów, 6) opłaty za ewentualne zajęcie pasa drogowego, 7) przywrócenie pasa

drogowego do stanu pierwotnego, 8) odszkodowania, 9) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.) zgodnie z art. 57 ustawy Prawo

budowlane, wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót (m.in. powierzchnia i długość wykonanych dróg, chodników, wjazdów, parkingów, sieci kanalizacji

deszczowej i sanitarnej, przyłącza, ilości studni w podziale na średnice i inne) 10) inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-12-18, godzina: 10:30,Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetargograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):NieWskazać

powody:Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> język polsk

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-12-19, godzina: 10:00,Skrócenie terminu

składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetargograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):NieWskazać

powody:Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> język polsk
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