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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rybczewice, Krajowy numer identyfikacyjny 43102000300000, ul. Rybczewice Drugie  119, 21-065  Rybczewice, woj. lubelskie, państwo

Polska, tel. 081 58 44 460, e-mail urzad@rybczewice.pl, faks 081 58 44 474.

Adres strony internetowej (url): http://bip.rybczewice.pl/index.php?id=144

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Przebudowa drogi gminnej Nr 105754L w m. Stryjno Kolonia, gm. Rybczewice na odcinku od km 0+000,00 do km

0+870,00

W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa drogi gminnej nr 105754L w m. Stryjno Kolonia na odcinku od km 0+005,40 do km 0+870,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105754L w m. Stryjno Kolonia, gm. Rybczewice na

odcinku od km 0+000,00 do km 0+870,00”. 2. Lokalizacja inwestycji: działki nr ewid. 1002 pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 837, 1017 pas

drogowy drogi gminnej Nr 105754L. 3. Zamówienie obejmuje m.in.:  roboty przygotowawcze w tym zdjęcie humusu, wycinkę krzaków. 

wykonanie nowej nawierzchni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+020,00 wg konstrukcji: • 5 cm ; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

typu AC11S z zastosowaniem asfaltu 50/70 jak dla KR1, • 30 cm ; podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie • wzmocnienie istniejącej nawierzchni wg konstrukcji: • 5 cm ; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego typu AC11S z

zastosowaniem asfaltu 50/70 jak dla KR1, • śr. 16 cm ; warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie  uzupełnienie nawierzchni zjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym,  wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa

kamiennego,  wykonanie przepustu pod koroną drogi gminnej,  wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem

mieszanką traw,  wykonanie rowu bezodpływowego filtracyjnego  ustawienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawierają m.in.: 1) dokumentacja projektowa, 2) SST. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o

obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) wraz z

przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 7. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.

U. z 2019 r., poz. 1186). 8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

technicznej. 9. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez
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