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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
strona internetowa www.ksiaz-wlkp.pl

TABLICA OGŁOSZEŃ

Nazwa zadania: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy
Książ Wlkp. – przebudowa drogi w Gogolewie”
Działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami ) Gmina Książ Wlkp. w imieniu której
działa Burmistrz Książa Wlkp. zawiadamia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Nr 243648-2015 z dnia 17.09.2015 r.
Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP Nr 250294 - 2015; data zamieszczenia:
24.09.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Książ Wlkp., ul. Stacha Wichury 11A, 63-130 Książ Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel.
061 2822001, fax. 061 2822724.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


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



W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na
przebudowie drogi w miejscowości Gogolewo w zakresie realizacji zadania Budowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp. Roboty polegają na utwardzeniu,
biegnącej po istniejącym śladzie, jezdni gruzem z betonu żwirowego oraz mieszanki niezwiązanej
z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie, na wyprofilowanym i
zagęszczonym podłożu. Początek utwardzenia drogi przyjęto na krawędzi drogi gminnej o
nawierzchni gruntowej, koniec na krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 4076P o nawierzchni z
kruszywa kamiennego łamanego. Projektowana jezdnia szerokości 4,20 m biegnie po śladzie
istniejącej drogi gruntowej na długości 1399,19 m w granicach pasa drogowego. Przyjęto przekrój
daszkowy ze spadkiem 3 procent i jednostronnym na łuku poziomym. Z uwagi na wyjątkowo
płaski teren zaprojektowano spadki podłużne niwelety od 0,035procent do 2,07 procent,
wykorzystując do maksimum pochylenia istniejącej nawierzchni gruntowej i możliwość
powiązania z przyległym terenem. W km 0+627,5 zlokalizowano typową mijankę, a w km
1+081,50 utwardzono pobocze w obrębie zjazdu. Odwodnienie drogi powierzchniowe w

granicach pasa drogowego. Droga gminna położona jest w północnej części gminy, na obszarze
użytkowanym rolniczo. Posiada nawierzchnię gruntową szerokości około 2,80 m, z nieregularnym
profilem poprzecznym i podłużnym. Wzdłuż drogi rosną liczne drzewa liściaste wymagające
regulacji korony. Linie rozgraniczające nie są równoległe. Warstwę górną nawierzchni przyjęto z
mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 7,0
cm. wykonaną rozkładarką z belką wibracyjną, warstwa dolna nawierzchni z gruzu betonowego
żwirowego od 0 do 63 mm, grubości 20 cm wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.
Szczegółowy przedmiot zamówienia przedstawiają projekt, przedmiar robót, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót. Dodatkowe informacje Zamawiający uznaje, że każdy
Wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z opisu technicznego,
przedmiaru robót, projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i własnego
doświadczenia i ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach
robót a konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót i
zabezpieczenia interesu osób trzecich uwzględni w proponowanej przez siebie cenie ryczałtowej.
Jeżeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w przedmiarze robót, opisie
technicznym, projekcie zostały użyte nazwy własne to nie mają one na celu naruszenia art 29 i art
7 ustawy Pzp a jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia
tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego...


W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na
przebudowie drogi w miejscowości Gogolewo w zakresie realizacji zadania: Budowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp. Roboty polegają na utwardzeniu,
biegnącej po istniejącym śladzie, jezdni gruzem z betonu żwirowego oraz mieszanki niezwiązanej
z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie, na wyprofilowanym i
zagęszczonym podłożu. Początek drogi zgodnie z projektem przyjęto na krawędzi drogi gminnej o
nawierzchni gruntowej, koniec - na krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 4076P o nawierzchni z
kruszywa kamiennego łamanego. Projektowana jezdnia szerokości 4,20 m biegnie po śladzie
istniejącej drogi gruntowej na długości 1399,19 m w granicach pasa drogowego. Do realizacji w
zakresie nawierzchni w przedmiotowym postępowaniu przyjęto odcinek o długości 900,00 m. (
zakres robót - zgodnie z załączonym przedmiarem robót po korekcie z 24.09.2015 r.) Początek
przewidzianych robót nawierzchniowych przyjęto w kilometrze 0 + 499,19 , koniec na krawędzi
jezdni drogi powiatowej nr 4076P w kilometrze 1+399,19 . Przyjęto przekrój daszkowy ze
spadkiem 3% i jednostronnym na łuku poziomym. Z uwagi na wyjątkowo płaski teren
zaprojektowano spadki podłużne niwelety od 0,035% do 2,07%, wykorzystując do maksimum
pochylenia istniejącej nawierzchni gruntowej i możliwość powiązania z przyległym terenem. W

km 0+627,5 zlokalizowano typową mijankę, a w km 1+081,50 utwardzono pobocze w obrębie
zjazdu. Odwodnienie drogi powierzchniowe w granicach pasa drogowego. Droga gminna
położona jest w północnej części gminy, na obszarze użytkowanym rolniczo. Posiada
nawierzchnię gruntową szerokości około 2,80 m, z nieregularnym profilem poprzecznym i
podłużnym. Wzdłuż drogi rosną liczne drzewa liściaste wymagające regulacji korony. Linie
rozgraniczające nie są równoległe. Warstwę górną nawierzchni przyjęto z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 7,0 cm. wykonaną
rozkładarką z belką wibracyjną, warstwa dolna nawierzchni z gruzu betonowego żwirowego 0-63
mm, grubości 20 cm. wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. Szczegółowy przedmiot
zamówienia przedstawiają projekt, przedmiar robót po korekcie z 24.09.2015 r., specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót. Dodatkowe informacje: Zamawiający uznaje, że każdy
Wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z opisu technicznego,
przedmiaru robót, projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i własnego
doświadczenia i ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach
robót a konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót i
zabezpieczenia interesu osób trzecich uwzględni w proponowanej przez siebie cenie ryczałtowej.
Jeżeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w przedmiarze robót, opisie
technicznym, projekcie zostały użyte nazwy własne to nie mają one na celu naruszenia art. 29 i
art. 7 ustawy Pzp a jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia
tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego..

Książ Wlkp. dnia 24.09.2015 r.

Burmistrz
/- / Teofil Marciniak

