
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi w miejscowości Sławianowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Złotów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791419

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Leśna 7

1.4.2.) Miejscowość: Złotów

1.4.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: +48672635305

1.4.8.) Numer faksu: +48672635305

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminazlotow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023484/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-26 11:24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00018798/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi osiedlowej o nawierzchni z płyt
betonowych polegająca na zmianie nawierzchni na utwardzoną kostką betonową polbruk wraz z
wyprofilowaniem poboczy. Zamówienie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kostki
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betonowej „POLBRUK” grubości 8,0cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości
5,0cm wraz z nową podbudową z kruszywa łamanego 0/31mm stabilizowanego mechanicznie
grubości 20,0cm i warstwą odsączającą z piasku grubości 15,0cm.Obramowanie nawierzchni z
krawężników betonowych.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również rozbiórkę
istniejącej nawierzchni z płyt betonowych z przewiezieniem zdemontowanych płyt na plac
składowy w miejscowości Rudna.3. Niniejsze zamówienie dotyczy wykonania I etapu
przebudowy drogi osiedlowej, tj. odcinka długości około 60,0m, od km 0+00 (zjazd z drogi
gminnej dz. nr 184) do km 0+60.4. Zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy następujące
materiały budowlane:- kostka betonowa szara gr. 8,0cm – 328,32 m2,- krawężnik drogowy
betonowy 15x30x100 – 120 szt.Wartość przekazanych materiałów wykonawca winien
uwzględnić w kalkulacji ceny oferty.

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi osiedlowej o nawierzchni z płyt
betonowych polegająca na zmianie nawierzchni na utwardzoną kostką betonową polbruk wraz z
wyprofilowaniem poboczy. Zamówienie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kostki
betonowej „POLBRUK” grubości 8,0cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości
5,0cm wraz z nową podbudową z kruszywa łamanego 0/31mm stabilizowanego mechanicznie
grubości 20,0cm i warstwą odsączającą z piasku grubości 15,0cm.Obramowanie nawierzchni z
krawężników betonowych.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również rozbiórkę
istniejącej nawierzchni z płyt betonowych z przewiezieniem zdemontowanych płyt na plac
składowy w miejscowości Rudna.3. Niniejsze zamówienie dotyczy wykonania I etapu
przebudowy drogi osiedlowej, tj. odcinka długości około 60,0m, od km 0+00 (zjazd z drogi
gminnej dz. nr 184) do km 0+60.4. Zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy następujące
materiały budowlane:- kostka betonowa szara gr. 8,0cm – 328,32 m2Wartość przekazanych
materiałów wykonawca winien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

nie dotyczy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023484/01 z dnia 2021-03-26

2021-03-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowa drogi w miejscowości Sławianowo
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Złotów
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791419
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: Leśna 7
	1.4.2.) Miejscowość: Złotów
	1.4.3.) Kod pocztowy: 77-400
	1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.7.) Numer telefonu: +48672635305
	1.4.8.) Numer faksu: +48672635305
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminazlotow.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023484/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-26 11:24

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00018798/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

	SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE


