Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 50976-2015 z dnia 2015-03-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirowice .
Ścieżka rowerowa przebiegać będzie w pasie drogi powiatowej nr 1328G od skrzyżowania
Kamieniec- Siemirowice w kierunku Siemirowic (od km 0+000 do km...
Termin składania ofert: 2015-03-24
Numer ogłoszenia: 61866 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 50976 - 2015 data 09.03.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, woj.
pomorskie, tel. 059 8613460, fax. 059 8613462.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku
Kamieniec-Siemirowice . Ścieżka rowerowa przebiegać będzie w pasie drogi powiatowej nr
1328G od skrzyżowania Kamieniec- Siemirowice w kierunku Siemirowic (od km 0+000 do
km 2+580). 1.Zakres robót obejmuje 1)Nawierzchnie a)wyrównanie istniejącej podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 3870 m². b)skropienie nawierzchni
asfaltem w ilości min. 0,5 kg/m² - 3870 m² c)nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) koloru czarnego, grubość warstwy po
zagęszczeniu min. 4 cm - 3870 m² 2)Pobocza - uzupełnienie pobocza ziemnego przy ścieżce
rowerowej - 774 m³ 3)Oznakowanie poziome i pionowe a)oznakowanie poziome: linie
krawędziowe ciągłe koloru czerwonego po obu stronach ścieżki rowerowej o szer. 24 cm .
Pozostałe linie koloru białego. b)4 symbole roweru koloru białego- malowanie ręcznie
c)oznakowanie pionowe : 2 kpl znaków nakazu, zakazu lub informacyjne na słupkach z rur
stalowych oraz 2 kpl znaków - tablica z 3 znakami: strzałka do góry i w dół oraz rower na
słupkach stalowych. d)oznakowanie poziome i pionowe musi być zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w prawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn.
zm.). e)oznakowanie poziome i pionowe, miejsce ustawienia znaków należy uzgodnić z
zarządcą drogi tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Lęborku, ul. Pionierów 10. 4)Stojak na
rowery - stalowy ocynkowany na 4 stanowiska. Stojak należy zamontować na stałe w
gruncie. Miejsce montażu przy parkingu, do uzgodnienia z zarządcą drogi. 2.Wykonawca
zobowiązany jest ponadto do: 1)zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze wszystkimi zmianami w toku
budowy. W przypadku uszkodzenia punktów granicznych Wykonawca zobowiązany jest do
ich odtworzenia na własny koszt. 2)W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni do jej
naprawienia w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 3)uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa
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drogowego i poniesienie opłat z tym związanych na czas realizacji robót , jeżeli będą
wymagane. 4)sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas robót zatwierdzony przez
odpowiednie organy. 5)wykonania i przedłożenia Zamawiającemu po zakończeniu robót kosztorysu powykonawczego. 6)powiadomienia zarządcy drogi o terminie rozpoczęcia
robót 7)wywóz odpadów we własnym zakresie i na własny koszt. 8)uporządkowania placu
budowy 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Opis
techniczny b)Trasa ścieżki rowerowej - załącznik graficzny c)Przedmiar robót
d)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót..
W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku
Kamieniec-Siemirowice . Ścieżka rowerowa przebiegać będzie w pasie drogi powiatowej nr
1328G od skrzyżowania Kamieniec- Siemirowice w kierunku Siemirowic (od km 0+000 do
km 2+580). 1.Zakres robót obejmuje 1)Nawierzchnie a)wyrównanie istniejącej podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 3870 m². b)skropienie nawierzchni
asfaltem w ilości min. 0,5 kg/m² - 3870 m² c)nawierzchnia z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) koloru czarnego, grubość warstwy po
zagęszczeniu min. 4 cm - 3870 m² 2)Pobocza - uzupełnienie pobocza ziemnego przy ścieżce
rowerowej - 774 m³ 3)Oznakowanie poziome i pionowe a)oznakowanie poziome: linie
krawędziowe ciągłe koloru czerwonego po obu stronach ścieżki rowerowej o szer. 24 cm .
Pozostałe linie koloru białego. b)104 symbole roweru koloru białego- malowanie ręcznie
c)oznakowanie pionowe : 2 kpl znaków nakazu, zakazu lub informacyjne na słupkach z rur
stalowych oraz 2 kpl znaków - tablica z 3 znakami: strzałka do góry i w dół oraz rower na
słupkach stalowych. d)oznakowanie poziome i pionowe musi być zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w prawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn.
zm.). e)oznakowanie poziome i pionowe, miejsce ustawienia znaków należy uzgodnić z
zarządcą drogi tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Lęborku, ul. Pionierów 10. 4)Stojak na
rowery - stalowy ocynkowany na 4 stanowiska. Stojak należy zamontować na stałe w
gruncie. Miejsce montażu przy parkingu, do uzgodnienia z zarządcą drogi. 2.Wykonawca
zobowiązany jest ponadto do: 1)zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze wszystkimi zmianami w toku
budowy. W przypadku uszkodzenia punktów granicznych Wykonawca zobowiązany jest do
ich odtworzenia na własny koszt. 2)W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni do jej
naprawienia w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 3)uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa
drogowego i poniesienie opłat z tym związanych na czas realizacji robót , jeżeli będą
wymagane. 4)sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas robót zatwierdzony przez
odpowiednie organy. 5)wykonania i przedłożenia Zamawiającemu po zakończeniu robót kosztorysu powykonawczego. 6)powiadomienia zarządcy drogi o terminie rozpoczęcia
robót 7)wywóz odpadów we własnym zakresie i na własny koszt. 8)uporządkowania placu
budowy 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Opis
techniczny b)Trasa ścieżki rowerowej - załącznik graficzny c)Przedmiar robót
d)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót..
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