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Ogłoszenie nr 500128777-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.

Szemud:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 563759-N-2018
Data: 24/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Szemud, Krajowy numer identyfikacyjny 19167542200000, ul. ul. Kartuska 13, 84217

Szemud, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

586 764 428, e-mail zp@szemud.pl, faks 586 764 428.
Adres strony internetowej (url): http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych związanych z budową, rozbudową, przebudową drogi gminnej. Podstawowe informacje o zadaniu pn. ,,Rozbudowa ulicy
Warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - droga gminna nr 151013G relacji Bojano - Gdynia Wiczlino” 1. W ramach
inwestycji planuje się wykonanie następujących elementów: a) wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy Warszawskiej; - wykonanie
warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 8S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – ok – 5799 m2 - wykonanie warstwy
wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11W grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – ok – 5799 m2 b) wykonanie i utwardzenie
zjazdów publicznych na ulice sąsiadujące ( drogi wewnętrzne); c) wykonanie obustronnych chodników wzdłuż ulicy Warszawskiej; d) budowę i
przebudowę kanalizacji deszczowej; e) wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Warszawskiej – 34 słupy f) wykonanie zjazdów do obiektu
sportowego boiska do piłki nożnej; g) wykonanie pętli do zawracania autobusów; h) wykonanie zjazdów indywidualnych; i) budowę przepustu
drogowego; j) przebudowę wodociągu, kolizji energetycznych eN i SN, przebudowę gazociągu, przebudowę i przełożenie kabli
teletechnicznych; k) wykonanie docelowej organizacji ruchu – oznakowanie pionowe i poziome; l) wprowadzenie elementów bezpieczeństwa
ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania oraz wyniesionego przejścia dla pieszych, zastosowanie balustrad U11-a chroniących
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przed upadkiem z wysokości, wykonanie geometrii drogi mającej na celu wyprowadzenia łagodnych łuków kołowych. równolegle do
prowadzonej rozbudowy ul. Warszawskiej będzie wykonywana przebudowa gazociągu. 2. Zamawiający udzieli zamówienia na warunkach
określonych w zamówienie podstawowym:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-11, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-12, godzina: 09:30,
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