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RDK.271.3.2018 – Zmiana treści SIWZ – 1  
 

       Do wszystkich Wykonawców 
       biorących udział w postepowaniu 
        o udzielenie zamówienia publicznego  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Przebudowa drogi 

gminnej nr 002101F ul. Polna Kłodawa – Santocko etap I , gm. Kłodawa”  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 

2017 r. poz. 1579 ze zm.) w związku z postanowieniami rozdziału 8 pkt. 8.8 SIWZ, Zamawiający 

zmienia treść  SIWZ w następujący sposób:   

Zmiana nr I 

W treści rozdziału 4. jest: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest :  
Pierwszy etap realizacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 002101F o łącznej długości 2522mb 
obejmuje wykonanie na całej długości drogi na istniejącej nawierzchni profilowania nawierzchni wraz 
z jej wyrównaniem oraz na odcinku 1220 mb  wykonanie warstwy wiążącej gr 5 cm, a na poszerzeniu 
wykonanie nowej konstrukcji na pełnej głębokości. W celu uzyskania mocniejszego szkieletu 
mieszanki przy zachowaniu trwałości i odporności zakłada się uziarnienie od 0/16 mm i zawartości 
asfaltu powyżej 5%. Nie dopuszcza się zastąpienia frakcji kruszywa 0/16 mm na mniejsze.  
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót 

oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej 

SIWZ. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do 
SIWZ, na którą składa się:  
- projekt budowlany w zakresie Przebudowy drogi gminnej nr 002101F ul. Polna wraz z etapowaniem 
gm. Kłodawa (wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ). 
- STWiOR – załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

Powinno być:  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest :  
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Pierwszy etap realizacji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 002101F o łącznej długości 2522mb 
obejmuje wykonanie na całej długości drogi na istniejącej nawierzchni profilowania nawierzchni wraz 
z jej wyrównaniem oraz na odcinku 1220 mb ( odcinek podzielony na dwa odcinki tj. odcinek o 
długości 780,00m od miejscowości Kłodawa oraz odcinek o długości 440,00 mb od miejscowości 
Santocko)  wykonanie warstwy wiążącej gr 5 cm, a na poszerzeniu wykonanie nowej konstrukcji na 
pełnej głębokości. W celu uzyskania mocniejszego szkieletu mieszanki przy zachowaniu trwałości i 
odporności zakłada się uziarnienie od 0/16 mm i zawartości asfaltu powyżej 5%. Nie dopuszcza się 
zastąpienia frakcji kruszywa 0/16 mm na mniejsze.  
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do 
SIWZ, na którą składa się:  
- projekt budowlany w zakresie Przebudowy drogi gminnej nr 002101F ul. Polna wraz z etapowaniem 
gm. Kłodawa (wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ). 
- STWiOR – załącznik nr 8 do SIWZ. 
 
Zmiana nr II 

W treści rozdziału 12 w pkt 12.1 i 12.3 jest:  
 
12.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie lub przesłać do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy 
Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, do dnia 11.07.2018r. do godz. 1000, 
12.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską, 
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 
sala nr 5 w dniu 11.07.2018r. o godz. 1015, 
 

Powinno być:  

12.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie lub przesłać do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy 
Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, do dnia 13.07.2018r. do godz. 1000, 
12.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską, 
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 
sala nr 5 w dniu 13.07.2018r. o godz. 1015, 
 
Zmiana treści SIWZ zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.klodawa.pl 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 16.04.2018 dokonał zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu nr 579106-N-2018 z dnia 27.06.2018 i zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej 
stronie internetowej www.klodawa.pl, zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 SIWZ pkt 8.9. 
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