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INFORMACJA
o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o
zamówieniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi
krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka Gmina Gózd”

Na podstawie art. 11 ust. 4, art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust 4a pkt 1 zmienia się treść ogłoszenia
o zamówieniu z dnia 07.09.2009 oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia
04.09.2009 roku dotyczącą przetargu nieograniczonego na Budowę chodnika dla pieszych w
ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka Gmina Gózd”
w następującym zakresie:
- pkt 3.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości
Klwatka Gmina Gózd” CPV 45.23.32.22 – roboty w zakresie chodników

- Roboty pomiarowe w terenie równinnym
- Mechaniczna wycinka drzew o obwodzie od 31 do 251 cm wraz z frezowaniem pni oraz wywozem materiału z
wycinki (materiał z wycinki przejmuje Wykonawca)
- Frezowanie pni będących pozostałością po wyciętych drzewach
- Wycinka krzewów z wywozem gałęzi i karp
- Ścinanie i profilowanie powierzchni rowu i terenu pod chodnik mechanicznie o grub. śred. 10 cm
- Zagęszczenie podłoża pod nasyp i konstrukcję chodnika w gruncie kat. II-IV
- Wykonanie nasypów z gruntu nasypowego (piasku) dowiezionego przez Wykonawcę – grunt Wykonawcy wraz z
uformowaniem i zagęszczeniem,
- Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wymiarach 30x8cm na podsypce cem.-piaskowej grubości 3cm
z wypełnieniem spoin zaprawą cem. piaskową
- Umocnienie powierzchni skarp syntetyczną
matą antyerozyjną
- Ułożenie chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 6cm w kolorze szarym na podsypce cem.
piaskowej grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.
- Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8cm na podsypce cem. piaskowej
grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 o grub. W-wy 15cm wraz z
zagęszczeniem

- Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych
Z pochwytami i poręczami z rur stalowych oraz rozstawie słupków co 2,5 m
- Umocnienie betonowymi ażurowymi elementami wibroprasowanymi o grubości 10 cm na podsypce cementowopiaskowej grubości 10 cm z wypełnieniem otworów betonem B15
Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót będący
załącznikiem do niniejszej specyfikacji
Ponadto Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu projekt czasowej organizacji
ruchu.
Zmiany w treści SIWZ zaznaczono grubym drukiem oraz podkreślono.

Powyższe zmiany dotyczą również ogłoszenia o zamówieniu.

